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РОЗ’ЯСНЕННЯ
Щодо застосування бюлетенів для
голосування на загальних зборах
акціонерів
ПАКУ роз'яснює порядок застосування норм Закону України «Про акціонерні
товариства» (далі за текстом – «Закон») щодо застосування бюлетенів для
голосування на загальних зборах акціонерів».
1. Відповідно до абзацу 6 частини 2 ст. 43 Закону бюлетень для голосування
(крім кумулятивного голосування) повинен містити застереження про те, що
бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із
зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За
відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
Аналогічна вимога до бюлетеню для кумулятивного голосування міститься в
абзаці 15 частини 2 ст. 43 Закону.
Вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих документів регламентовано
ДСТУ
4163-2003
«Уніфікована
система
організаційно-розпорядчої
документації. Вимоги до оформлювання документів», затвердженого наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 7 квітня 2003 року № 55 (далі - ДСТУ 4163-2003). У стандарті
викладено правила оформлення всіх реквізитів документа. Підпис - це
обов'язковий реквізит службового документа, що надає йому юридичної сили.
Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо
документ надрукований не на бланку, скороченої - на документі,
надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціала(ів) і прізвища.
Згідно з ДСТУ 4361–2003, дозволяється у реквізитах документів, зокрема у
реквізиті «Підпис», зазначати лише один ініціал, який відповідає першій літері
імені посадової особи. Таким чином, у разі, якщо акціонером (представником
акціонера) є іноземець, особисті документи якого не передбачають зазначення
імені батька, допускається зазначення тільки одного ініціала, який відповідає
першій літері імені зазначеної особи.
Відповідно до ст. 90 Цивільного кодексу України юридична особа може мати
крім повного найменування скорочене найменування. Найменування
юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного

державного реєстру. При цьому, частина 2 ст. 43 Закону не визначає яке саме
найменування юридичної особи має зазначатися представником акціонера.
З огляду на викладене, під час підписання бюлетеню для голосування
акціонер (його представник) повинен власноруч зазначити прізвище та
ініціал(и) акціонера (представника акціонера) та повне або скорочене (за
наявності) найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У
випадку невиконання акціонером зазначених вимог бюлетень такого акціонера
має бути визнаний недійсним.
2. Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 44 Закону у разі якщо бюлетень для
голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.
При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
Зазначена вимога передбачена Законом з огляду на необхідність визначення
належності кожного аркушу до того чи іншого бюлетеню для голосування у
разі розкріплення аркушів бюлетеню для голосування у процесі їх збору та
обробки лічильною комісією. У той же час, Закон не містить вимоги підписання
кожної сторінки бюлетеню для голосування. Таким чином, у разі, якщо,
наприклад, бюлетень для голосування складається з двох аркушів,
підписаними акціонером (представником акціонера) мають бути 1 та 3
сторінки або 2 та 4 сторінки.
При цьому вимоги щодо підписання бюлетеню для голосування (п. 1 цього
роз’яснення), та щодо підписання окремих аркушів бюлетеню для голосування,
не виключають одна одну і повинні виконуватися одночасно.
Законом не передбачено відмінностей у порядку підписання бюлетеню для
голосування та його окремих аркушів, отже виконання вимог, викладених в
абзацах 6 та 15 частини 2 ст. 43 Закону, є обов’язковим як при підписанні
бюлетеню для голосування, так і його окремих аркушів.
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