
 

НКЦПФР змінила вимоги до інформації, що зазначається в бюлетенях для голосування  

при обранні членів органу акціонерного товариства 

 

18 серпня 2017 року набуло чинності Рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до інформації про 

кандидатів у члени органу акціонерного товариства» від 01.06.2017 р. № 402, яким було змінено 

вимоги до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства (далі – АТ), що 

вказується в бюлетенях для кумулятивного голосування. 

Рішенням скасовано вимогу зазначати в бюлетені для кумулятивного голосування інформацію про 

загальний стаж роботи кандидата – фізичної особи, а при обранні до органів АТ фізичної особи, яку 

юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі управління АТ, в 

бюлетень для кумулятивного голосування вносяться лише ті відомості, про які кандидат – фізична 

особа повідомила у письмовій заяві про згоду представляти інтереси кандидата – юридичної особи в 

органі АТ.  

Крім цього, Рішенням уточнений та розширений обсяг інформації про акціонерів АТ, які є 

афілійованими особами кандидата у члени органів управління АТ. Раніше в бюлетені для 

кумулятивного голосування необхідно було вказувати інформацію лише про акціонерів АТ, що є 

афілійованими особами кандидата. Тепер в бюлетені для кумулятивного голосування необхідно 

вказувати інформацію про: 

 

 акціонерів АТ - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних 

товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є 

афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) 

або найменування кожного з таких акціонерів (для юридичних осіб) та розміру пакета акцій, що 

їм належать; 

 

 посадових осіб АТ, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по 

батькові (за наявності) та посади. 

__________________________________________________________________ 

Цей огляд останніх змін до чинного законодавства України не є юридичною консультацією і може 

бути використаний виключно для отримання загальної інформації. 

За додатковою інформацією звертайтесь до юридичної фірми «Антіка»: 

вул. Хрещатик, 12, 2-й поверх 

м. Київ, 01001, Україна 

тел./факс: +38 044 390 09 20/21 

office@antikalaw.com.ua 
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