
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та 

довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену 

згідно з вимогами чинного законодавства.  

Керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань або з відповідного торговельного, банківського чи судового 
реєстру іноземної держави або його належним чином завірену копію, копію статуту юридичної особи або 
його належним чином завірену копію; 
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.  

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа 

юридичної особи.  

Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий 

орган Товариства.  

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого 

представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до 

законодавства про електронний документообіг.  

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

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 

посідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку порядку.  

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування  на загальних зборах декільком 

своїм представникам.  

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 

акціонерного товариства.  

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.  

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд. 
 


