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Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
України
Вих. № 091-28/12
Від 28 грудня 2016 р.

Професійна асоціація корпоративного управління (далі - ПАКУ)
звертається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України з наступним.
02 листопада 2016 року набрав чинності Закон України від 06.10.2016
року №1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту
прав власності», яким внесені зміни у вимоги щодо оформлення рішень
уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для
державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі.
Так, у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» пункт 6 частини
першої статті 15 доповнено таким абзацом:
«Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що
подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі,
прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками),
уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у
разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на
такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених
законом.».
Згідно з частиною другою статті 46 Закону України «Про акціонерні
товариства» протокол загальних зборів акціонерного товариства, підписаний
головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом
голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого
органу) або одноособового виконавчого органу.
Згідно з частиною другою статті 49 Закону України «Про акціонерні
товариства рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних
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зборів, у випадку, коли акціонерне товариство має одного акціонера,
оформлюється ним письмово у формі рішення, яке має статус протоколу
загальних зборів акціонерного товариства.
У зв’язку з цим, ПАКУ звертається з проханням роз’яснити:
1) Чи потребують нотаріального посвідчення підписи голови та секретаря
загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, якщо такий протокол
скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства або
одноособового виконавчого органу?
Якщо «так», то чи потребує нотаріального посвідчення підпис голови
виконавчого органу товариства або одноособового виконавчого органу, яким
скріплюється протокол загальних зборів?
2) Чи потребує нотаріального посвідчення підпис акціонера на його
рішенні з питань, що належать до компетенції загальних зборів, у випадку, коли
акціонерне товариство має одного акціонера?

З повагою
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