
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ДОКУМЕНТІВ ПАТ «УКРПОШТА»,  

РОЗМІЩЕННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧЕНО НА ВЛАСНОМУ ВЕБ-САЙТІ  

 

(відповідно до розділу ІХ Положення про розкриття інформації емітентами  

цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії  

з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. №2826) 

 

№ Найменування документа 

 

Причини відсутності документа 

1 Засновницький (установчий) договір Засновницький (установчий) договір при 

створенні товариства не укладався 

2 Положення про загальні збори 

товариства 

Положення про загальні збори в товаристві 

не затверджувалося 

3 Положення про наглядову раду 

товариства 

Положення про наглядову раду в товаристві 

не затверджувалося 

4 Положення про виконавчий орган 

товариства 

Положення про виконавчий орган в 

товаристві не затверджувалося 

5 Положення про ревізійну комісію 

товариства 

Положення про ревізійну комісію в 

товаристві не затверджувалося 

6 Принципи (кодекс) корпоративного 

управління товариства 

Принципи (кодекс) корпоративного 

управління в товаристві не затверджувалися 

7 Протоколи загальних зборів 

товариства 

Загальні збори в товаристві не проводились 

8 Висновки ревізійної комісії (ревізора) 

та аудитора товариства  

Ревізійна комісія в товаристві не 

створювалась, посада внутрішнього аудитора 

в товаристві не введена 

9 Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) 

емісії цінних паперів  

Товариство не здійснювало публічне 

розміщення цінних паперів 

10 Перелік афілійованих осіб товариства 

із зазначенням кількості, типу та/або 

класу належних їм акцій  

Інформація про афілійованих осіб товариства 

відсутня 

11 Повідомлення про проведення 

загальних зборів акціонерного 

товариства разом з проектами рішень 

щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного 

загальних зборів  

Загальні збори в товаристві не проводились 

12 Повідомлення про зміни у проекті 

порядку денного загальних зборів 

Загальні збори в товаристві не проводились 

13 Повідомлення про можливість 

реалізації акціонерами переважного 

права у процесі приватного 

розміщення акцій при додатковій 

емісії  

Розміщення акцій додаткової емісії не 

здійснювалось 

14 Повідомлення про прийняте 

загальними зборами рішення про 

припинення акціонерного товариства  

Рішення про припинення товариства 

загальними зборами не приймалось 

15 Повідомлення про прийняте рішення 

про дематеріалізацію цінних паперів 

(забезпечення існування цінних 

паперів в бездокументарній формі)  

Рішення про дематеріалізацію цінних паперів 

не приймалось 

16 Звіт(и) управителя іпотечним 

покриттям за результатами перевірки 

іпотечного покриття  

Товариство не здійснювало випуск іпотечних 

облігацій 

 


