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II. ОДНАКОВО СПРАВЕДЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО АКЦІОНЕРІВ

Система корпоративного управління повинна забезпечувати однаково справедливе ставлення до акціонерів,
включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери повинні мати можливість вдаватися до

ефективних засобів захисту в разі порушення їхніх прав.

№ Принцип ОЕСР Чинне законодавство України

А. Ставлення до всіх акціонерів, які належать до

одного класу, повинно бути однаковим
Усі прості іменні акції відповідного відкритого акціонерного

товариства є рівнозначними за обсягом прав акціонерів і розміром

дивідендів, що виплачуються за ними.1

У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери,
незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.2

1. У межах одного класу всі акціонери повинні мати

однакові права голосу.

Усі інвестори повинні мати можливість перед купівлею

акцій отримати інформацію про права голосу за акціями

усіх категорій.

Будь-які зміни прав голосу повинні затверджуватися

голосуванням акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за

принципом: одна акція – один голос.3

Комерційну таємницю не становлять установчі документи.
Підприємства зобов'язані подавати перелічені відомості органам
державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним

органам, іншим юридичним особам відповідно до чинного

законодавства, за їх вимогою.4

До виключної компетенції загальних зборів належить внесення

змін до статуту товариства.5
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Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про

види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість,
співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються
засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій,
строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз
на рік за підсумками календарного року.6

2. Зберігачі або номінальні утримувачі акцій повинні

голосувати так, як це узгоджено з реальним власником
акцій.

Повірений зобов'язаний виконати дане йому доручення відповідно
до вказівок довірителя. Повірений має право відступити від цих
вказівок, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах
довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або

не одержав своєчасно відповіді на свій запит.7

3. Реґламент та процедура проведення загальних зборів

акціонерів повинні забезпечувати однаково справедливе

ставлення до всіх акціонерів.

Процедури, ухвалені в товаристві, не повинні робити
участь в голосуванні занадто складною або

дороговартісною.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за

принципом: одна акція – один голос.8

До компетенції загальних зборів належить затвердження правил

процедури та інших внутрішніх документів товариства.9

Б. Будь-які операції у власних інтересах та операції з
використанням закритої інформації необхідно

заборонити.

немає
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В. Члени спостережної ради та правління зобов'язані
повідомляти про будь-яку матеріальну

зацікавленість в угодах або питаннях, що

стосуються товариства.

Комерційну таємницю не становлять відомості про участь

посадових осіб підприємства в кооперативах, малих

підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які
займаються підприємницькою діяльністю.
Підприємства зобов'язані подавати перелічені відомості органам
державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним

органам, іншим юридичним особам відповідно до чинного

законодавства, за їх вимогою.10

1 Державна програма приватизації на 2000 - 2002 роки, затверджена Законом України "Про Державну програму приватизації" від 18 травня 2000 року, № 1723-III,
п. 138.
2 Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року, № 1576-XII, ст. 41, ч.1.
3 там же, ст. 44., ч. 1.
4 Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці" від 9 серпня 1993 р., № 611.
5 Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року, № 1576-XII, ст. 41, ч. 5, п. б), ч. 6.
6 там же, ст. 37.
7 Цивільний Кодекс України, ст. 388.
8 Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року, № 1576-XII, ст 44, ч. 1.
9 там же, ст. 41, ч. 5, п. ж).
10 Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці" від 9 серпня 1993 р., № 611.


