27 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
акціонерні товариства».
Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення та виділу акціонерних
товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів.

Ключові новели нового Закону (частина перша):
введено ряд норм (щодо представництва акціонерів, злиття, приєднання, виділення
та поділу акціонерних товариств) у відповідність до законодавства Європейського
Союзу;

запроваджено механізм
електронного голосування.

проведення

загальних

Нові норми передбачають можливість проведення:

 очних загальних зборів;
 електронних загальних зборів;

 дистанційних загальних зборів.

зборів

із

застосуванням

Очні збори передбачають спільну особисту присутність акціонерів або їх представників
у визначену дату у місці проведення загальних зборів.
Законом уточнено, що очні збори проводяться за місцезнаходженням акціонерного
товариства в межах території України (за винятком випадку, коли на дату прийняття
рішення про скликання загальних зборів 100 % акцій володіють іноземці, особи без
громадянства, іноземні юридичні особи або міжнародні організації).
При цьому електронні загальні збори:

 не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників);
 проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з
використанням авторизованої електронної системи.
Положення Закону щодо проведення електронних зборів та функціонування
авторизованої електронної системи наберуть чинності з 1 січня 2024 року.
Тому із набранням чинності Закону у січні 2023 року такий спосіб проведення загальних
зборів буде ще недоступний.
Дистанційні загальні збори проводяться шляхом:
 дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами;
 надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Також запроваджується можливість скороченої процедури скликання загальних зборів.

У такому випадку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів;
новий закон надає можливість акціонерним товариствам обрати однорівневу або
дворівневу структуру управління.
За однорівневої структури органами управління акціонерним товариством є:

 загальні збори;
 рада директорів. До складу ради директорів входять виконавчі директори та можуть
входити невиконавчі директори.
При однорівневій структурі управління:
 поточною діяльністю акціонерного товариства здійснюють виконавчі директори;
 функції з управління ризиками та контролю за діяльністю виконавчих директорів і
товариства в цілому здійснюють невиконавчі директори.
За дворівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є:
 загальні збори;
 орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада);
 виконавчий орган (колегіальний або одноосібний).

Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл:
 функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю
акціонерного товариства, які здійснює виконавчий орган;
 функцій контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників акціонерного
товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснює
наглядова рада.
До складу наглядової ради входять члени наглядової ради, частина з яких у
встановлених законом випадках є незалежними директорами;
норми, які вимагають існування в акціонерних товариствах ревізійної комісії
(ревізора), виключені.
ВАЖЛИВО: Даний Закон набирає чинності з 01 січня 2023 року.
УВАГА! Законом закріплено обов’язок акціонерних товариств привести свою
діяльність, у тому числі статути та внутрішні положення, у відповідність із цим
Законом до 31 грудня 2023 року.

