
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК 

АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У  ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 

АКЦІОНЕРІВ     ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що скликані на 06 січня 2021 року  
 

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», які 

оголошуються на 06 січня 2021 року, акціонери (представники акціонерів) мають надати 

наступні документи: 

 

-акціонер-фізична особа: паспорт; 

-представник акціонера - фізичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до 

законодавства України;  

-керівник акціонера-юридичної особи: паспорт, Статут/витяг із Статуту та/або рішення органу 

управління даної юридичної особи з підтвердженням повноважень керівника, протокол 

уповноваженого органу управління та/або наказ про обрання/призначення керівником юридичної 

особи;  

-представник акціонера-юридичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до 

законодавства України. 

 

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 Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку 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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати 

довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право 

змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган 

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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників 

акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція 

перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних 

зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласниківабо їх загальним представником. 
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