
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  

що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»  

(надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський 

район, ідентифікаційний код юридичної особи 05402588 

 

27 квітня 2023 року - дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата 

завершення голосування), надалі – Загальні збори. 

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційно. 

 

Для участі у Загальних зборах акціонер (представник акціонера) має надати депозитарній 

установі: 

1. Бюлетень для голосування на Загальних зборах, що подається у порядку, передбаченому 

чинним законодавством України: 

- шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка 

обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції 

Товариства, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним 

підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його 

представника; або 

- шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок 

в цінних паперах такого акціонера. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис 

акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за 

умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), 

або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому 

обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності 

уповноваженої особи депозитарної установи).  

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох 

аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником 

акціонера). 

 

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу 

акціонера (представника акціонера) та документ, що містить реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності) акціонера (представника акціонера). 

 

3. Довіреність та/або інший документ, що підтверджує повноваження представника акціонера. 

 

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші 

документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, 

укладеного між акціонером та такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну 

систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів. 


