НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
РІШЕННЯ
06 листопада 2022 р.

Київ

№ 1318

Щодо особливостей на період
дії воєнного стану проведення
загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства, в
яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків
голосуючих акцій
Відповідно до статті 6, пункту 3726 частини другої статті 7 Закону
України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих
товарних ринків», статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України», у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу
Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням рішень
статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою
мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської
Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу,
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити, що у період дії воєнного стану загальні збори
акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені з
урахуванням особливостей, встановлених цим рішенням.
2. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100
відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке
рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів
акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту
акціонерного товариства.

3. Усі рішення, прийняті відповідно до пункту 2 цього рішення,
оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до
вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», що
підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100
відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).
4. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається
дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:
1) на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних
зборів (дати проведення загальних зборів) складено реєстр акціонерів у
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами
пункту 1 цієї частини, акціонери (їх представники), які взяли участь у
таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій
товариства;
3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства,
які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх
представниками);
4) загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні
збори якого проводяться відповідно цього рішення, не може перевищувати
пʼяти осіб.
5. Положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні
товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів
не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до
вимог цього рішення.
6. Це рішення набирає чинності з дня наступного за днем його
опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії
М.Лібанова.
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