
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі 

у позачергових Загальних зборах акціонерів 

  

Для участі у загальних зборах акціонери повинні надавати документи, що посвідчують їх 

особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) 

та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, 

зокрема, але не обмежуючись цим:  

 

1. керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з 

торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – 

нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це 

передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого 

органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та 

голосування на загальних зборах Товариства;  

 

2. представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством 

України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на 

загальних зборах Товариства.  

 

2.1.Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.  

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або 

уповноважена особа юридичної особи.  

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 

представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.  

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про 

це виконавчий орган Товариства.  

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною 

особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 

нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку 

визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних 

зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 

уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі на 

голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто 

перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 

(проти якого) рішення потрібно проголосувати.  

Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 

як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання 

щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 

зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 

голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.  

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати 

чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право 

участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 

зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника 
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