
Перелік документів, що  має надати акціонер 

(представник акціонера) для його участі у 

ЗЗА 

List of documents, that must give shareholder 

(representative of shareholder) for his 

participating in meeting of shareholders' 

Для участі у чергових  загальних Зборах 

акціонерам потрібно мати документ, що 

посвідчує особу (паспорт), а представникам 

акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 

згідно з чинним законодавством.  

 

Представником акціонера на чергових 

загальних Зборах може бути фізична особа або 

уповноважена особа юридичної особи. Посадові 

особи органів Товариства та їх афілійовані 

особи не можуть бути представниками 

акціонерів Товариства на загальних Зборах. 

Акціонер має право призначити свого 

представника постійно або на певний строк. 

Акціонер має право у будь-який момент 

замінити свого представника, повідомивши про 

це Товариство. 

 

Довіреність на право участі та 

голосування на чергових загальних Зборах, 

видана акціонером фізичною особою, 

посвідчується нотаріусом або іншими 

посадовими особами, які вчиняють нотаріальні 

дії, а також може посвідчуватися депозитарною 

установою у встановленому Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку 

порядку. Довіреність на право участі та 

голосування на загальних Зборах може містити 

завдання щодо голосування, тобто перелік 

питань порядку денного чергових загальних 

Зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке 

(проти якого) рішення потрібно голосувати. Під 

час голосування на 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 

чергових загальних Зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність 

на право участі та голосування на чергових 

загальних Зборах декільком своїм 

представникам. Акціонер має право у будь-який 

час відкликати чи замінити свого представника 

на загальних Зборах Товариства. 

 

Надання довіреності на право участі та 

голосування на чергових загальних Зборах не 

виключає право участі на цих загальних Зборах 

акціонера, який видав довіреність, замість свого 

представника. 

 

      To take part in the Annual General Meeting of 

Shareholders, shareholders must have 

identification document (passport), and 

representatives of shareholders must have their 

passports and powers of attorney duly legalized 

according to the effective legislation of Ukraine.  

     A representative of a shareholder at the Annual 

General Meeting of Shareholders may be an 

individual or an authorized person of a legal 

entity. Officials of the Company's bodies and their 

affiliates shall not be representatives of the 

shareholders at the Annual General Meeting. The 

shareholder has the right to appoint a 

representative permanently or for a certain period. 

The shareholder has the right to replace its 

representative at any time, informing the 

Company about it. 

       The power of attorney for the right to 

participate and vote at the Annual General 

Meeting, issued by the shareholder - an 

individual, shall be certified by a notary public or 

other officials who perform notarial acts, as well 

as may be certified by the depositary institution in 

accordance with the procedure established by the 

National Commission on Securities and Stock 

Market. The power of attorney for the right to 

participate and vote at the Annual General 

Meeting may include the assignment for voting, id 

est the list of issues of the agenda of the Annual 

General Meeting of Shareholders, indicating how 

and for which decision to vote. During a vote at 

the Meeting, the representative shall vote in the 

manner prescribed for the voting assignment. If 

the power of attorney does not include a voting 

assignment, the representative shall decide on all 

voting issues at the Annual General Meeting of 

Shareholders at his own discretion. 

      The shareholder has the right to issue a power 

of attorney to the right of participation and voting 

at the Annual General Meeting of Shareholders to 

several of its representatives. The shareholder has 

the right to withdraw or to replace its 

representative at the Annual General Meeting of 

Shareholders at any time. 

         Granting of a power of attorney for the right 

to participate and vote at the Annual General 

Meeting of Shareholders does not exclude the 

right of the shareholder who issued the mentioned 

power of attorney to participate in the Annual 

General Meeting of Shareholders, instead of its 

representative. 
 

 

 



 

 


