
 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 

 

21 грудня 2022 року - дата дистанційного проведення загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (дата 

завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та 

дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного 

інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 

квітня 2020 року № 196, із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок). 

 
У відповідності до вимог пункту 44 Тимчасового порядку, наводимо наступну інформацію (для зручності 

акціонерів, інформацію також продубльовано в повному обсязі у повідомленні акціонерів про проведення 

загальних зборів): 

 

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

зборах: 

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, таким акціонером 

(представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в 

цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення 

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.  

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного 

підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка 

визначена депозитарною установою.    

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких 

обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних 

зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що 

обслуговується такою депозитарною установою. 

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. 

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в 

цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один 

бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.  

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа 

здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, 

крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо 

того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. 

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. 

При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня 

кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).  

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних 

отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на 

якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких 

реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором 

акціонера:  

1). за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 

2). нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє 

нотаріальні дії; 

3). депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому 

обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої 

особи депозитарної установи. 

 

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), 

яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, 

необхідно укласти договір з депозитарними установами. 

 

 


