
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»
Місцезнаходження Товариства:
01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2.
Ідентифікаційний код: 33152471

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
«УКРНАФТОБУРІННЯ» (скорочене найменування – ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»)
повідомляє Вас, що у порядку п. 31 Розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних
загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, (далі - Порядок), ч. 1 ст. 45 Закону України
«Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання
позачергових Загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення, з повідомлення
акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 15 днів до
дати їх проведення.

31.03.2023 року - дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів ПрАТ
«ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у
відповідності до Порядку, у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента
України від 24.02.2022 року №64/2022. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні
загальні збори.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для
голосування – з 11:00 години 21.03.2023 року до 18:00 години 31.03.2023 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому
законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових
дистанційних загальних зборах -  28.03.2023 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних
переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеного у
порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку
акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах, а
також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери,
які подали хоча б один бюлетень для голосування у позачергових загальних зборах, підписаний
уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у позачергових
загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

21.03.2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці
на власному веб-сайті ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» ( https://unb.ua/info/3).

Порядок денний позачергових загальних зборів товариства:

1. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2022 рік.

Проєкти рішень з переліку питань
порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2022 рік.
1.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» (ЄДРПОУ 30634365) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» за 2022 рік.
1.2. Уповноважити Голову Правління та Заступника Голови Правління – Комерційного директора
ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" (або уповноважених осіб, які діють на підставі довіреностей), у
відповідності до Статуту Товариства вчинити всі необхідні дії, підписати без обмеження будь-які



документи, що необхідні для реалізації цього рішення позачергових Загальних зборів та виконання
зобов’язань Товариства.

Відсутній взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного.
Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена

інформація, зазначена в пункті 38 Розділу ІХ Порядку скликання та проведення дистанційних
загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236: https://unb.ua/info/3

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій:
Станом на 09 березня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається

повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає
59 250 (п'ятдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Станом на 09 березня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається
повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій
Товариства складає 59 250 (п'ятдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних
акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до позачергових  загальних зборів:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в
формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення
про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами
електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання
акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отримані товариством
не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити
направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про
проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним
підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання
однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти
акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді
кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття
рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до
загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів направляється із
зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який
звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути
засвідчений кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що
базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа,
відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі
документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням
документів кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що
базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – член
Правління ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", Заступник Фінансового директора Дороган Віталій
Вячеславович, контактний номер телефону +38 (044) 225-77-75.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо
ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання
щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів
та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень –
info@unb.ua



Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про
акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання
повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі
права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до
дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

2. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо
питань, включених до порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку
загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну
відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається
однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні товариством;
2) отримання інформації про господарську діяльність товариства.
Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення

кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Відповідно до п.59 Порядку, у зв’язку з скликанням загальних зборів за скороченою

процедурою, вимоги розділу ХІ Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного
загальних зборів не застосовуються.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться
дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для
голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління
товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів
на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах
такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з
використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з
питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного
голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім
кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій
товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата
розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-
сайті Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних
зборів.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для
акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як
дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті,
зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його
представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на
рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть
подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної
установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу ХІІІ
Порядку, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори, та визначена для
цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим
електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)
акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до
депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67
розділу ХІІІ Порядку, – до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні
збори, за місцезнаходженням товариства).

У разі подання бюлетенів 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). Бюлетені для голосування, подані в
паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами
цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до
вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються
депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для
подальшого опрацювання.

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у
паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована
відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком),
надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений
договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором
передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним товариством (у випадку,
визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу ХІІІ Порядку) у разі якщо
акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення
та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох
аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером
(представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для
голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку,
встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої

інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.
Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку

денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив
варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку
денного.

Також бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним у разі якщо він
складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з
моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 31.03.2023 року - день
проведення загальних зборів (дата завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу,
відведеного на голосування (після 18.00 години 31.03.2023 року), вважається таким, що не
поданий.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його
участі у позачергових загальних зборах:

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера)
подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних
паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою
кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється на адресу
електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого
акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства (або у
випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу ХІІІ Порядку, – на
адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори, та визначена для цього у
Порядку), бюлетені для голосування в паперовій формі подаються до депозитарної установи
(або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу ХІІІ Порядку, –
до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за
місцезнаходженням товариства).



Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера)
направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи,
яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні
акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах,
на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для
голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на
рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера,
до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого
представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер
(його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити
бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної
установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином
засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера),
повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування
представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про
проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з
матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного
загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови
депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.

У разі, якщо документи, зазначені абзацом вище цього повідомлення (передбачені
абзацом четвертим пункту 67 Розділу ХІІІ Порядку), були направлені на адресу електронної
пошти, вказану у абзаці четвертому пункту 67 Розділу ХІІІ Порядку, особа, яка скликає загальні
збори, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує
направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці
документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням
відповіді кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що
базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). За наявності підстав для
неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується
мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Відмова у подальшому опрацюванні документів надається з наступних підстав:
отриманий від акціонера (його представника) бюлетень для голосування не засвідчений

кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) або бюлетень засвідчений підписом особи, яка
не вказана у бюлетені;

до бюлетеня не додано оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної
установи у прийнятті бюлетеня.

Документи, передбачені абзацом четвертим пункту 67 Розділу ХІІІ Порядку, що були
отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування
(після 18.00 години 31.03.2023 року), вважаються такими, що не подані.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити
депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому
обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з
одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного
депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 розділу ХІІІ Порядку щодо того
поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів
представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим
представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу
ХІІ Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування
направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів
необхідно вважати дійсним.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю:



Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або
уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної
громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера -
держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління
об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
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 порядку, встановленому абзацами
третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного
документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня
2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за №
1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного
загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування),
яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до
завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування,
він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на
загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є
депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного
товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних
зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється
ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування
здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в
загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого
представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на
загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши
про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого
акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у
загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може
здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про
електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі –
потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї
конфлікту інтересів, пов’язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію,
передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо
вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою
особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:
такого акціонерного товариства;
юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого

акціонерного товариства;
юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого

акціонерного товариства;



3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
такого акціонерного товариства;
юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого

акціонерного товариства;
юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого

акціонерного товариства;
4) особою, пов’язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною

у вищезазначених підпунктах 1 – 3.
Потенційний представник у вищезазначених випадках повинен надати акціонеру

інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення,
пов’язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси
акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від
представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без
обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який
отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного
акціонера, якого він представляє.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на
підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами
для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних
зборах.

ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ"


