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 .  
 

від ___________ 20__ р. № ___________ На № __________ від ___________ 20__ р. 

АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 

вул. Громадянська, буд. 40,  

м. Миколаїв, Миколаївська обл., 54017 

 

ПАТ "НДУ" 

вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107 

 

Повідомлення 

про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією 

акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів 
(необхідне підкреслити) 

 

На підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринків 

капіталу та організованих товарних ринків" та Розділу ХХІ Тимчасового порядку 

скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних 

зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі – Тимчасовий 

порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (далі – Комісія) № 196 від 16.04.2020, Комісією призначені 

представники для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 

голосування та підбиттям підсумків  загальних зборів 

АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО", які відбудуться 21.09.2021. 

 

Підставою для здійснення нагляду є ініціатива НКЦПФР, повідомлення 

АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" (вх. № 21457 від 18.08.2021) про прийняття 

наглядовою радою АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" рішення про проведення 

позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 

дистанційно 21 вересня 2021 року та доручення на здійснення нагляду за 

реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних 

зборів акціонерного товариства (додається). 

 



У зв'язку з реалізацією повноважень Представниками Комісії повідомляємо 

адресу електронної пошти, на яку необхідно надсилати інформацію: 

tatiana.yenko@nssmc.gov.ua. 

 

Додаток: на 2 арк. 

 

Голова Комісії                                                                             Р. МАГОМЕДОВ 
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__ прим. 
 

Доручення  
 

на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням  голосування та 

підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 

(ідентифікаційний код: 23399393) 
 

Я, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Магомедов 

Руслан Садрудинович, на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання 

ринків капіталу та організованих товарних ринків" та п. 126 Тимчасового порядку 

скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів 

учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196, доручаю: 

1. Головному спеціалісту відділу дослідження діяльності кваліфікованих 

інвесторів департаменту нагляду за станом корпоративного управління та 

корпоративними фінансами Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку – Єнько Тетяні Григорівні - керівнику контрольної групи; 

2. Головному спеціалісту відділу дослідження діяльності некваліфікованих 

інвесторів департаменту нагляду за станом корпоративного управління та 

корпоративними фінансами Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку – Каранюк Світлані Сергіївні - члену контрольної групи, здійснити нагляд за 

реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних 

зборів акціонерів Акціонерного товариства "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 

(ідентифікаційний код: 23399393), які відбудуться 21 вересня 2021 року. 
 

На підставі цього Доручення Представники Комісії мають права, передбачені 

Законами України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих 

товарних ринків", "Про акціонерні товариства" та Тимчасовим порядком скликання 

та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів 



учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року 

№ 196, а саме мають право: 

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення 

Нагляду; вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином 

засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні їм при 

здійсненні Нагляду, та іншої інформації у посадових осіб акціонерного товариства, 

та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації 

акціонерів (їх представників), проведення голосування та підбиття  підсумків на 

загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників депозитарної 

установи, у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду. 

Повноваження за цим Дорученням не можуть бути передані іншим особам. 

 

Доручення дійсне до "21" жовтня 2021 року. 

 

 

 

Голова Комісії                                                                                     Р. Магомедов 
                                                                                                          М. П. 

 

 


