
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі 

у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «НВП «Радій», 
які відбудуться дистанційно 20 квітня 2023 року (далі – Загальні збори) 

 
Для участі у Загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен заповнити 

бюлетень для голосування з питань порядку денного, розміщений на власному веб-сайті 
ПАТ «НВП «Радій» (https://radiy.com/) у розділі «Акціонерам і інвесторам», та надати 
його, або шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із 
засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним 
підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його 
представника), або шляхом подання бюлетеня в паперовій формі до депозитарної 
установи.  

У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера 
(його представника) 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). При 
цьому потрібно надати паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства 
України посвідчує особу акціонера (його представника). 

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з 
кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується 
акціонером (його представником). 

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних 
установах, на яких обліковуються акції ПАТ «НВП «Радій» – має направити кожній із 
депозитарних установ 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 подання бюлетеня для голосування, підписаного представником 
акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують 
повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 

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 вигляді 
паперового або електронного документу у порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

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. 

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені 
документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, може вимагати у 
акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його 
ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між 
акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну 
систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних 
зборів акціонерів, а також чинним законодавством України. 

 

https://radiy.com/

