
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК 

АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 

АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА  

 

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на 

управління ПрАТ «ГАЗТЕК» шляхом участі у Дистанційних річних загальних зборах 

акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та голосування шляхом подання бюлетенів 

депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому 

обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ГАЗТЕК» на дату складення переліку акціонерів, 

які мають право на участь у Загальних зборах, а саме – на 24 год.00 хв. 24.04.2023 року  

 Для участі у Загальних зборах акціонер має надати Реєстраційній комісії документ, який 

ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, 

які мають право на участь у Загальних зборах, а представник акціонера – документ, який 

ідентифікує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження 

представника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства 

України; керівники юридичних осіб мають надати документ, який ідентифікує особу 

(паспорт), документ про призначення на посаду та статут акціонера – юридичної особи, 

завірені належним чином згідно чинного законодавства України. 

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до 

бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого 

представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.  

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 

представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.  

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути 

інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

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

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 у встановленому НКЦПФР порядку. 

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 та голосування 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. 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. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом 

направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким 

довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, 

який надав бюлетень першим.  

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.  

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування 

на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, 

повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних 

паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ГАЗТЕК», 

або взяти участь у Загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може 

здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про 

електронний документообіг. 

                                                                         Наглядова рада ПрАТ «ГАЗТЕК» 




