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На рис. 9.1. схематично зображена структура управління акціонерним

товариством згідно з чинним законодавством.

Рис. 9.1. Структура управління акціонерним товариством
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Як  видно  з  наведених  даних,  до  структури  органів  управління

акціонерними товариствами входять загальні збори акціонерів,  підзвітні

йому наглядова рада, виконавчий орган (одноосібний або колегіальний) і

ревізійна  комісія  (ревізор).  Їх  сукупність  забезпечує  регулювання  всіх

аспектів функціонування вітчизняних суб'єктів господарювання.

Розглянемо детальніше окремі аспекти функціонування загальних зборів

акціонерів.

Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» вищим органом

акціонерного товариства є загальні збори.

Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні

загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше

30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних,

вважаються позачерговими.

Загальні  збори  можуть  вирішувати  будь-які  питання  діяльності

акціонерного товариства.

Повноваження  з  вирішення  питань,  що  належать  до  виключної

компетенції  загальних зборів,  не  можуть  бути  передані  іншим органам

товариства.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи,

включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх

представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає

загальні  збори,  також  можуть  бути  присутні  представник  аудитора

товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними

акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту

представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів,

які  мають право на участь у загальних зборах,  складається в порядку,

встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного

товариства  та  їх  порядок  денний  надсилається  кожному  акціонерові,

зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому

законодавством  про  депозитарну  систему  України,  на  дату,  визначену

наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на

вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Установлена дата

не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних

зборів  і  не  може  бути  встановленою  раніше,  ніж  за  60  днів  до  дати

проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок

денний  надсилається  акціонерам  персонально  особою,  яка  скликає

загальні  збори,  у  спосіб,  передбачений  статутом  акціонерного

товариства,  у  строк  не  пізніше ніж  за  30  днів  до  дати  їх  проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка

веде облік прав власності на акції товариства в разі скликання загальних

зборів акціонерами.

Товариство з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 1000

осіб не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також

публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення

загальних зборів.  Публічне акціонерне товариство  додатково  надсилає

повідомлення  про  проведення  загальних  зборів  та  їх  порядок  денний
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фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

Загальні  збори  акціонерів  проводяться  на  території  України,  в  межах

населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли

на  день  скликання  загальних  зборів  100  відсотками  акцій  товариства

володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а

також міжнародні організації.

Після  надіслання  акціонерам  повідомлення  про  проведення  загальних

зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів,

наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися,

крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному

чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не

пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів  акціонерного  товариства  попередньо

затверджується  наглядовою  радою  товариства,  а  в  разі  скликання

позачергових  загальних  зборів  на  вимогу  акціонерів  –акціонерами,  які

цього вимагають.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися

з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до

порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо

нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може

перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться

не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства

подається в  письмовій формі  із  зазначенням прізвища (найменування)

акціонера,  який її  вносить,  кількості,  типу та/або класу належних йому

акцій,  змісту  пропозиції  до  питання  та/або  проекту  рішення,  а  також

кількості,  типу  та/або  класу  акцій,  що  належать  кандидатові,  який

пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова  рада  акціонерного  товариства,  а  в  разі  скликання

позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів, які

цього  вимагають,  приймають  рішення  про  включення  пропозицій  до

порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних

зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше

відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку

денного  загальних зборів.  У  такому разі  рішення наглядової  ради про

включення  питання  до  порядку  денного  не  вимагається,  а  пропозиція

вважається  включеною  до  порядку  денного,  якщо  вона  подана  з

дотриманням вимог цієї статті.

Рішення  про  відмову  у  включенні  пропозиції  до  порядку  денного

загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки в

разі:

недотримання акціонерами строку;

неповноти даних.

Мотивоване  рішення  про  відмову  у  включенні  пропозиції  до  порядку

денного  загальних  зборів  акціонерного  товариства  надсилається
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наглядовою  радою  акціонерові  протягом  трьох  днів  з  моменту  його

прийняття.

Акціонерне товариство  не  пізніше  ніж  за  10  днів  до  дати  проведення

загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно зі статутом,  про

зміни  в  порядку  денному.  Публічне  товариство  також  надсилає

повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів  фондовій

біржі  (біржам),  на  якій  це  товариство  пройшло  процедуру  лістингу.

Оскарження  акціонером  рішення  товариства  про  відмову  у  включенні

його  пропозицій  до  порядку  денного  до  суду  не  припиняє  проведення

загальних зборів.  Суд за результатами розгляду справи може ухвалити

рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання,

у  включенні  якого  до  порядку  денного  було  безпідставно  відмовлено

акціонерові.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а

також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові  особи органів товариства та їх  афілійовані  особи  не  можуть

бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних

зборах  акціонерного  товариства  може  бути  інша  фізична  особа  або

уповноважена  особа  юридичної  особи,  а  представником  акціонера

–держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що

здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер  має  право  призначити  свого  представника  постійно  або  на

певний  строк.  Акціонер  має  право  в  будь-який  момент  замінити  свого

представника,  повідомивши  про  це  виконавчий  орган  акціонерного

товариства.  Довіреність  на  право  участі  та  голосування  на  загальних

зборах  може  посвідчуватися  реєстратором,  депозитарієм,  зберігачем,

нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,

чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на

загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на права участі та голосування на загальних зборах

не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав

довіреність, замість свого представника.

Порядок  проведення  загальних  зборів  акціонерного  товариства

встановлюється  його  статутом,  а  в  разі,  якщо  він  не  встановлений

статутом, – рішенням загальних зборів.

Головує  на загальних зборах голова наглядової  ради,  член наглядової

ради  чи  інша  особа,  уповноважена  наглядовою  радою,  якщо  інше  не

передбачено  статутом.  Загальні  збори  акціонерного  товариства  не

можуть  розпочатися  раніше,  ніж  зазначено  в  повідомленні  про

проведення загальних зборів.

9.1.1 Реєстрація акціонерів та реєстраційна комісія

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку
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акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в

порядку,  передбаченому  законодавством  про  депозитарну  систему

України із  зазначенням кількості  голосів кожного акціонера.  Реєстрацію

акціонерів  (їх  представників)  проводить  реєстраційна  комісія,  яка

призначається  наглядовою  радою,  а  в  разі  скликання  позачергових

загальних зборів – на вимогу акціонерів, які цього вимагають.

9.1.2 Голосування

Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією

на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах

акціонерного товариства.

Загальні  збори  акціонерного  товариства  мають  кворум  за  умови

реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш

як 60 відсотків голосуючих акцій.

Для  вирішення  питання,  право  голосу  з  якого  надається  власникам

привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників

привілейованих акцій товариства підраховуються окремо, загальні збори

вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації

для участі в загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками

не  менш  ніж  60  відсотків  привілейованих  акцій  (кожного  класу

привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

Одна  голосуюча  акція  надає  акціонерові  один  голос  для  вирішення

кожного  з  питань,  винесених  на  голосування  на  загальних  зборах

акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право  голосу  на  загальних  зборах  акціонерного  товариства  мають

акціонери  –  власники  простих  акцій  товариства,  а  також,  в  окремих

випадках,  акціонери  –  власники  привілейованих  акцій  товариства,  які

володіють  акціями  на  дату  складення  переліку  акціонерів,  які  мають

право на участь у загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

Обраними  до  складу  органу  акціонерного  товариства  вважаються

кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав

більш як 50 відсотків голосів.

 Із  питання,  винесеного  на  голосування,  право  голосу  для  вирішення

якого  мають  акціонери  –  власники  простих  та  привілейованих  акцій,

голоси  підраховуються  разом  за  всіма  голосуючими  з  цього  питання

акціями.

9.1.3 Лічильна комісія

Роз'яснення  щодо  порядку  голосування,  підрахунку  голосів  та  інших

питань,  пов'язаних  із  забезпеченням  проведення  голосування  на

загальних  зборах,  надає  лічильна  комісія,  яка  обирається  загальними

зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть

передаватися  реєстраторові  або  депозитарію  товариства.  Умови

договору затверджуються загальними зборами.
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В  акціонерному  товаристві  з  кількістю  акціонерів  –  власників  простих

акцій  понад  100  осіб  кількісний  склад  лічильної  комісії  не  може  бути

меншим, ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися

особини, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма

членами лічильної  комісії  акціонерного  товариства,  які  брали участь  у

підрахунку голосів.

У  разі  передачі  повноважень  лічильної  комісії  реєстратору  або

депозитарієві  протокол про підсумки голосування підписує представник

реєстратора або депозитарія.

Рішення  загальних  зборів  акціонерного  товариства  вважається

прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких

проводилося  голосування.  Після  закриття  загальних  зборів  підсумки

голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у

спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до  протоколу загальних

зборів акціонерного товариства. Після складення протоколу про підсумки

голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією

(або  особою,  якій  передане  повноваження  лічильної  комісії)  та

зберігаються в товаристві протягом строку його діяльності, але не більше

чотирьох років.

Протокол  загальних  зборів  акціонерного  товариства  складається

протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується

головуючим і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних

зборів,  підшивається,  скріплюється  печаткою  товариства  та  підписом

голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого

органу) або одноосібного виконавчого органу.

9.1.4 Позачергові загальні збори акціонерів

Позачергові  загальні  збори  акціонерного  товариства  скликаються

наглядовою радою:

із власної ініціативи;1. 

на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про

визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного

правочину;

2. 

на вимогу ревізійної комісії (ревізора);3. 

на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно

є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

4. 

в інших випадках, установлених законом або статутом товариства.5. 

Вимога  про  скликання  позачергових  загальних  зборів  подається  в

письмовій  формі  виконавчому  органу  на  адресі  за  місцезнаходженням

акціонерного  товариства  із  зазначенням  органу  або  прізвищ

(найменувань)  акціонерів,  які  вимагають  скликання  позачергових

загальних  зборів,  підстав  для  скликання  та  порядку  денного.  У  разі
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скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога

повинна  також  містити  інформацію  про  кількість,  тип  і  клас  належних

акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.1.5 Оскарження рішення загальних зборів акціонерів.

У  разі,  якщо  рішення  загальних  зборів  або  порядок  прийняття  такого

рішення порушують вимоги Закону інших актів законодавства, статуту чи

положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права

та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може

оскаржити  це  рішення  до  суду  протягом  трьох  місяців  з  дати  його

прийняття.

Суд  має  право  з  урахуванням  усіх  обставин  справи  залишити  в  силі

оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні

права акціонера, який оскаржує рішення.

Акціонер  може  оскаржити  рішення  загальних  зборів  виключно  після

отримання  письмової  відмови  в  реалізації  права  вимагати  здійснення

обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в

разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її

направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому Законом.

9.2 Наглядова рада

В  Україні,  згідно  з  чинним  законодавством,  у  складі  акціонерного

товариства  формується  наглядова  рада  і  виконавчий  орган.  У

відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова

рада  акціонерного  товариства  є  органом,  що  здійснює  захист  прав

акціонерів  товариства  й  у  межах  компетенції,  визначеної  статутом  та

законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Членами наглядової ради в основному виступають акціонери (найчастіше

великі,  тобто  що  володіють  значними  пакетами  статутного  фонду

акціонерного товариства),  включення до складу так званих незалежних

директорів  не  регламентується  нормативними  актами,  що  існують  в

Україні.  Лише  у  Принципах  корпоративного  управління  України

рекомендується включати до складу наглядової ради незалежних членів.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»  до  складу

наглядової ради в товариствах з кількістю акціонерів – власників простих

акцій  від  100  до  1000  осіб  повинні  входити  не  менш ніж п'ять  осіб,  з

кількістю понад 1000 – не менш ніж сім осіб, а в товариствах з кількістю

акціонерів – власників простих акцій понад 10 000 осіб – не менш ніж

дев'ять осіб.

Якщо  кількість  членів  наглядової  ради  становить  менше  половини  її

кількісного  складу,  товариство  протягом  трьох  місяців  має  скликати

позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а

в  разі  обрання  членів  наглядової  ради  шляхом  кумулятивного

голосування - для обрання всього складу наглядової ради.
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Члени  наглядової  ради  акціонерного  товариства  обираються  з  числа

фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

             Акціонер  може  мати  необмежену  кількість  представників  у

наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера в наглядовій

раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть

установити  залежність  членства  в  наглядовій  раді  від  кількості  акцій,

якими володіє акціонер.

Обрання  членів  наглядової  ради  публічного  товариства  здійснюється

виключно шляхом кумулятивного голосування.

Обрання членів наглядової ради приватного товариства здійснюється за

принципом  пропорційності  представництва  в  її  складі  представників

акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій

або  шляхом  кумулятивного  голосування.  Конкретний  спосіб  обрання

членів  наглядової  ради  приватного  товариства  визначається  його

статутом. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової

ради неодноразово.

Член  наглядової  ради  не  може  бути  одночасно  членом  виконавчого

органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з

товариством. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена

на  те  загальними  зборами.  У  договорі  з  членом  наглядової  ради

товариства  може  бути  передбачена  виплата  йому  винагороди  та

можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування. Дія договору з членом наглядової ради

припиняється в разі припинення його повноважень.

Голова  наглядової  ради  акціонерного  товариства  обирається  членами

наглядової  ради  з  їх  числа  простою  більшістю  голосів  від  кількісного

складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства

або положенням про наглядову раду. Наглядова рада має право в будь-

який годину переобрати час наглядової ради.

Голова  наглядової  ради  організовує  її  роботу,  скликає  засідання

наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує

обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом

акціонерного  товариства,  здійснює  інші  повноваження,  передбачені

статутом та положенням про наглядову раду.

Член  наглядової  ради,  який  є  представником  акціонера  –  юридичної

особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

Загальні  збори акціонерного  товариства  можуть  прийняти рішення про

дострокове  припинення  повноважень  членів  наглядової  ради  та

одночасне  обрання  нових  членів.  Статутом  або  положенням  про

наглядову  раду  товариства  мають  бути  передбачені  випадки,  коли

припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові

члени.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової

ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання  наглядової  ради  також  скликаються  на  вимогу  ревізійної

комісії,  виконавчого  органу  чи  його  члена,  інших  осіб,  визначених
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статутом  акціонерного  товариства,  які  беруть  участь  у  засіданні

наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань

порядку денного засідання беруть долю члени виконавчого органу та інші

визначені  нею  особи  в  порядку,  встановленому  положенням  про

наглядову раду.

 Засідання  наглядової  ради  проводяться  в  міру  необхідності  з

періодичністю,  визначеною  статутом,  але  не  рідше  одного  разу  на

квартал (тобто 4 рази на рік). Водночас досвід розвинених країн показує,

що  така  кількість  засідань  надзвичайно  мала  для  ефективної  роботи

наглядового  органу.  У  вітчизняних  акціонерних  товариствах  наглядовій

раді необхідно проводити:

12 коротких засідань (приблизно по 1-2 години) за рік;1. 

6 довгих засідань за рік (приблизно більше 2 годин);2. 

чергування  коротких  і  довгих  засідань  залежно  від  проблем,  що

виникають.

3. 

            Останній варіант найбільше відповідає вимогам реальної практики

функціонування  українських  акціонерних  товариств,  оскільки  протягом

року в діяльності організації можуть виникнути питання різної складності,

що вимагають як  детальнішого  вивчення і,  відповідно,  більше часу  на

прийняття рішення, так і рутинні заходи, які розглядаються в загальному

порядку.

            Для того, щоб проведення засідань наглядової ради було, по-

перше, легітимним, а, по-друге, конструктивним, кожному членові цього

органу необхідно відвідати не менше 75%, а в ідеалі 100% засідань на

рік.  Це  вимога,  зафіксована  у  внутрішніх  документах  товариства,

дозволить  дисциплінувати  кожного  окремо  члена  наглядового  органу.

Окрім цього, має сенс вираховувати частину суми з винагороди членам

наглядової  ради  за  пропущені  засідання.  У  разі  систематичного

порушення  періодичності  відвідувань  засідань  кимось  із  членів

наглядового  органу,  загальні  збори  мають  повне  право  зняти  його  з

посади і призначити нового.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу

можуть  брати  участь  представники  профспілкового  або  іншого

уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний

договір від імені трудового колективу.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не

менше, ніж половина її складу. Статутом або положенням про наглядову

раду  товариства  може  встановлюватися  більша  кількість  членів

наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними. На

вимогу наглядової ради в її  засіданні беруть участь члени  виконавчого

органу.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів

наглядової  ради,  які  беруть участь у  засіданні  та  мають право голосу,

якщо для ухвалення рішення статутом або положенням про наглядову

раду  акціонерного  товариства  не  встановлюється  більша  кількість

голосів.

На  засіданні  наглядової  ради  кожен  член  наглядової  ради  має  один
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голос.

Згідно  із  Законом  України  «Про  акціонерні  товариства»  до  виняткової

компетенції наглядової ради належить:

затвердження  в  межах  своєї  компетенції  положень,  якими

регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про

дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного,

крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

прийняття  рішення  про  проведення  чергових  та  позачергових

загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого

органу;

прийняття  рішення  про  анулювання  акцій  чи  продаж  раніше

викуплених товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів,

крім акцій;

прийняття  рішення  про  викуп  розміщених  товариством  інших,  крім

акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим

Законом;

обрання  та  відкликання  повноважень  голови  і  членів  виконавчого

органу;

затвердження  умов  цивільно-правових,  трудових  договорів,  які

укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру

їх винагороди;

прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від

виконання  його  повноважень  та  обрання  особи,  яка  тимчасово

здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

обрання  та  припинення  повноважень  голови і  членів  інших органів

товариства;

обрання  реєстраційної  комісії,  за  винятком  випадків,  установлених

цим Законом;

обрання  аудитора  товариства  та  визначення  умов  договору,  що

укладатиметься з  ним,  установлення розміру  оплати його  послуг.  У

разі,  якщо  наглядова  рада  відсутня,  це  питання  відноситься  до

компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;

визначення  дати  складення  переліку  осіб,  які  мають  право  на

отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах

граничного рядок;

визначення  дати  складання  переліку  акціонерів,  які  мають  бути

повідомлені про проведення загальних зборів;

вирішення  питань  про  участь  товариства  в  промислово-фінансових

групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

вирішення  питань  у  разі  злиття,  приєднання,  поділу,  виділу  або

перетворення товариства;

прийняття рішення про вчинення значних правочинів;

визначення  ймовірності  визнання  товариства  неплатоспроможним

внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому

числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття  рішення  про  обрання  оцінювача  майна  товариства  та

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення

розміру оплати його послуг;
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прийняття  рішення  про  обрання  (заміну)  реєстратора  власників

іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення

розміру оплати його послуг;

надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами,

що діють спільно) значного пакета акцій;

вирішення  інших  питань,  що  належать  до  виняткової  компетенції

наглядової  ради  згідно  із  законом  або  статутом  акціонерного

товариства.

Світова  практика  свідчить  про  необхідність  мати  у  складі  ради  низку

комітетів з ключових пробле¬м, що здійснюють постійну роботу на основі

чітких зафіксованих правил і  процедур та відповідають за рішення, що

ухвалюються  ними.  Зазвичай  в  рамках  ради  створюються  комітети  з

аудиту, призначень і винагород.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова

рада  акціонерного  товариства  може  утворювати  постійні  чи  тимчасові

комітети  з  числа  її  членів  для  вивчення  і  підготовки  питань,  що

відносяться до компетенції наглядової ради. В акціонерному товаристві

можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної

політики  товариства.  Очолюють  комітети  члени  наглядової  ради

товариства,  обрані  за  пропозицією  акціонера,  який  не  контролює

діяльність цього товариства.

З  метою  забезпечення  діяльності  комітету  з  питань  аудиту  наглядова

рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади

внутрішнього  аудитора  (створення  служби  внутрішнього  аудиту).

Внутрішній  аудитор  (служба  внутрішнього  аудиту)  призначається

наглядовою  радою  і  є  підпорядкованим  та  підзвітним  безпосередньо

членові наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

Порядок утворення і  діяльності  комітетів  установлюється статутом  або

положенням про наглядову раду товариства.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються

йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів

членів наглядової ради, якщо статутом або положенням про наглядову

раду не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття

такого рішення.

Порядок  роботи,  виплати  винагороди  та  відповідальність  членів

наглядової  ради  визначається  законодавством,  статутом  товариства,

положенням  про  наглядову  раду  акціонерного  товариства,  а  також

договором, що укладається з членом наглядової ради. Такий договір від

імені  товариства  підписується  головою  виконавчого  органу  чи  іншою

уповноваженою загальними  зборами  особою на  умовах,  затверджених

рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути

або оплатним, або безоплатним.

Члени  наглядової  ради  мають  право  на  оплату  своєї  діяльності  за

рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні

збори за затвердженим зборами кошторисом.

9.2.1 Корпоративний секретар
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 Наявність у складі акціонерного товариства корпоративного секретаря як

особи,  яка  безпосередньо  відповідає  за  систему  корпоративного

управління,  належить  до  західних  корпоративних  традицій.  Його

існування і виконання покладених функцій є ознакою прозорості компанії

перед  інвесторами,  одним  із  механізмів  захисту  прав  акціонерів  і

підвищення рівня їх добробуту.

Відповідно до  Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»,  наглядова

рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку

має право обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є

особою,  яка  відповідає  за  взаємодію  акціонерного  товариства  з

акціонерами  та/або  інвесторами.  Робота  корпоративного  секретаря

оплачується  із  загального  бюджету  наглядової  ради.  Функції  цієї

посадової  особи  товариства  більш  детально  розкриті  в  Принципах

корпоративного управління України (п.5.2.2).

9.3 Виконавчий орган

Виконавчий  орган  акціонерного  товариства  здійснює  управління

потоковою діяльністю товариства.

До  компетенції  виконавчого  органу  належить  вирішення  всіх  питань,

пов'язаних з керівництвом потоковою діяльністю товариства, крім питань,

що належать до виняткової компетенції  загальних зборів та наглядової

ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і

наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє

від  імені  акціонерного  товариства  в  межах,  установлених  статутом

акціонерного товариства і законом.

Виконавчий  орган  акціонерного  товариства  може  бути  колегіальним

(правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор).

Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка

фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради

чи ревізійної комісії.

Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства

визначаються законодавством, статутом товариства або положенням про

виконавчий  орган  товариства,  а  також  трудовим  договором,  що

укладається з кожним членом виконавчого органу. Виконавчий орган на

вимогу  органів  та  посадових  осіб  товариства  зобов'язаний  надати

можливість  ознайомитися  з  інформацією  про  діяльність  товариства  в

межах,  установлених  законом,  статутом  та  внутрішніми  положеннями

товариства.  Особи,  які  при  цьому  отримали  доступ  до  інформації  з

обмеженим  доступом,  несуть  відповідальність  за  її  неправомірне

використання.

Кількісній  склад  виконавчого  органу,  порядок  призначення  його  членів

визначаються  статутом  товариства.  Порядок  скликання  та  проведення

засідань колегіального виконавчого органу встановлюється статутом або

положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.
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Кожний  член  колегіального  виконавчого  органу  має  право  вимагати

проведення  засідання  колегіального  виконавчого  органу  та  вносити

питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого

уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний

договір від імені  трудового колективу,  мають право бути присутніми на

засіданнях колегіального виконавчого органу. Статутом може бути надано

право  іншим  особам  бути  присутніми  на  засіданні  колегіального

виконавчого органу.

 На  засіданні  колегіального  виконавчого  органу  ведеться  протокол.

Протокол  засідання  колегіального  виконавчого  органу  підписується

головуючим  та  надається  для  ознайомлення  на  вимогу  члена

колегіального  виконавчого  органу,  члена  наглядової  ради  або

представника  профспілкового  або  іншого  уповноваженого  трудовим

колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового

колективу органу.

Голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою радою

товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства, в порядку,

передбаченому  статутом  або  положенням  про  виконавчий  орган

акціонерного  товариства.  Він  організовує  роботу  колегіального

виконавчого  органу,  скликає  засідання,  забезпечує  ведення  протоколів

засідань.

Голова колегіального виконавчого органу має право без доручення діяти

від  імені  товариства  відповідно  до  рішень  колегіального  виконавчого

органу,  в  тому  числі  представляти  інтереси  товариства,  здійснювати

правочини  від  імені  товариства,  видавати  накази  та  давати

розпорядження,  обов'язкові  для  виконання  всіма  працівниками

товариства.

У разі неможливості виконання головою колегіального виконавчого органу

своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює

один  із  членів  колегіального  виконавчого  органу,  якщо  інше  не

передбачено  статутом  або  положенням  про  виконавчий  орган

акціонерного товариства.

Порядок  прийняття  рішень  особою,  яка  здійснює  повноваження

одноосібного  виконавчого  органу,  встановлюється  статутом  або

положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, має

право без доручення діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі

представляти  його  інтереси,  вчиняти  правочини  від  імені  товариства,

видавати  накази  та  давати  розпорядження,  обов'язкові  для  виконання

всіма працівниками товариства.

У  разі  неможливості  виконання  особою,  яка  здійснює  повноваження

одноосібного  виконавчого  органу,  своїх  повноважень,  ці  повноваження

здійснюються призначеною нею особою.

Повноваження  голови  колегіального  виконавчого  органу  (особи,  яка

здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються

за рішенням наглядової ради, якщо статутом акціонерного товариства це

питання не віднесено до компетенції загальних зборів.
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Повноваження  члена  виконавчого  органу  припиняються  за  рішенням

наглядової ради, якщо статутом товариства це питання не віднесено до

компетенції загальних зборів.

Підстави припинення повноважень голови та члена виконавчого органу

встановлюються законодавством, статутом та договором з ним.

У разі,  якщо відповідно до статуту  товариства  обрання та припинення

повноважень  голови  колегіального  виконавчого  органу  (особи,  яка

здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)  віднесено до

компетенції загальних зборів, наглядова рада має право відсторонити від

виконання повноважень голову колегіального виконавчого органу (особу,

яка  здійснює  повноваження  одноосібного  виконавчого  органу),  дії  або

бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до

вирішення  загальними  зборами  питання  про  припинення  його

повноважень.

У разі  усунення голови виконавчого органу чи особи, яка виконує його

повноваження, наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту

ухвалення  відповідного  рішення  оголосити  про  скликання  загальних

зборів  товариства,  в  порядку  денному  яких  має  бути  питання  про

переобрання голови виконавчого органу товариства.

9.4 Ревізійна комісія

Для  проведення  перевірки  фінансово-господарської  діяльності

акціонерного  товариства  загальні  збори  обирають  ревізійну  комісію

(ревізора).

В  акціонерних  товариствах  з  кількістю  акціонерів  –  власників  простих

акцій  товариства  до  100  осіб  запроваджується  посада  ревізора  (або

обирається ревізійна комісія),  а  в  товариствах з  кількістю акціонерів  –

власників  простих  акцій  товариства  понад  100  осіб  обов'язково

обирається ревізійна комісія.

Члени  ревізійної  комісії  в  таких  товариствах  обираються  виключно

шляхом  кумулятивного  голосування  з  числа  фізичних  осіб,  які  мають

цивільну  дієздатність.  Голова  ревізійної  комісії  обирається  членами

ревізійної  комісії  з  їх  числа  простою  більшістю  голосів  від  кількісного

складу  ревізійної  комісії,  якщо  інше  не  передбачено  статутом  або

положенням про ревізійну комісію акціонерного товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної

перевірки  фінансово-господарської  діяльності  товариства  або  на

визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних

зборів, якщо статутом товариства або положенням про ревізійну комісію,

або рішенням загальних зборів акціонерного товариства не передбачено

інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

 1) член наглядової ради;

 2) член виконавчого органу;
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 3) корпоративний секретар;

 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

 5) члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної

комісії товариства.

Права  та  обов'язки  членів  ревізійної  комісії  (ревізора)  визначаються

законодавством, статутом та положенням про ревізійну комісію, а також

договором,  що  укладається  з  кожним  членом  ревізійної  комісії

(ревізором).

Ревізійна  комісія  (ревізор)  має  право  вносити  пропозиції  до  порядку

денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних

зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на

загальних зборах та брати участь у обговоренні питань порядку денного з

правом дорадчого голосу.

            Члени ревізійної  комісії  (ревізор) мають право брати участь у

засіданнях  наглядової  ради  та  виконавчого  органу  у  випадках,

передбачених  законодавством  статутом  або  внутрішніми  положеннями

товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської

діяльності  акціонерного  товариства  фінансового  року,  якщо  інше  не

передбачено статутом товариства, положенням про ревізійну комісію або

рішенням  загальних  зборів.  Виконавчий  орган  забезпечує  членам

ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації у межах, передбачених

статутом або положенням про ревізійну комісію.

Товариство  забезпечує  доступ  членів  ревізійної  комісії  (ревізора)  до

інформації у межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію,

затвердженим загальними зборами.

9.4.1 Незалежний аудитор

Річна  фінансова  звітність  публічного  акціонерного  товариства  підлягає

обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного

аудитора  до  всіх  документів,  необхідних  для  перевірки  результатів

фінансово-господарської діяльності товариства.

Незалежним аудитором не може бути:

 1) афілійована особа товариства;

 2) афілійована особа посадової особи товариства;

 3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

Висновок  аудитора  повинен  містити  інформацію,  передбачену

законодавством, а також оцінку повноти та достовірності  відображення

фінансово-господарського  стану  товариства  в  його  бухгалтерській

звітності.
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Аудиторська  перевірка  діяльності  акціонерного  товариства  також  має

бути  проведена  на  вимогу  акціонера  (акціонерів),  який  є  власником

(власниками)  більше  ніж  10  відсотків  акцій  товариства.  У  такому  разі

акціонер (акціонери)  самостійно  укладає  з  визначеним ним аудитором

(аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської  перевірки

фінансово-господарської  діяльності  товариства,  в  якому  зазначається

обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера

(акціонерів),  на  вимогу  якого  проводилася  перевірка.  Загальні  збори

акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера

(акціонерів) на таку перевірку.

Товариство  зобов'язане  протягом  10  днів  з  дати  отримання  запиту

акціонера  (акціонерів)  про  таку  перевірку  забезпечити  аудиторові

можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган

має надати акціонерові (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати

початку аудиторської перевірки.

 Аудиторська  перевірка  на  вимогу  акціонера  (акціонерів),  який  є

власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не

частіше двох разів на календарний рік.

У  разі  проведення  аудиту  товариства  за  заявою  акціонера,  який  є

власником більше ніж 10  відсотків  акцій  товариства,  виконавчий орган

товариства  зобов'язаний  надати  завірені  копії  всіх  документів  за  його

вимогою  протягом  п'яти  днів  з  дати  отримання  відповідного  запиту

аудитора.

Спеціальна  перевірка  фінансово-господарської  діяльності  акціонерного

товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією (ревізором),

а  в  разі  її  відсутності  –  аудитором.  Така  перевірка  проводиться  за

ініціативою  ревізійної  комісії  (ревізора),  за  рішенням загальних  зборів,

наглядової  ради,  виконавчого  органу  або  на  вимогу  акціонерів

(акціонера),  які  на  момент  подання  вимоги  сукупно  є  власниками  не

менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства.

Спеціальна  перевірка  фінансово-господарської  діяльності  акціонерного

товариства  може  проводитися  аудитором  на  вимогу  та  за  рахунок

акціонерів  (акціонера),  які  на  момент  подання  вимоги  сукупно  є

власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства,  якщо

загальними  зборами  не  буде  ухвалено  рішення  про  інші  джерела

відшкодування витрат на проведення такої перевірки.
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