




























акцій Інституту володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також 
міжнародні організації.
10.3.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення 
Загальних зборів Інститут повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Інституту у 
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці 
їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене 
місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами.
10.3.15. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Виконавчим органом Ін
ституту, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які 
цього вимагають.
10.3.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту поря
дку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Інстиутгу, кі
лькість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Інституту - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
10.3.17. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначе
нням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або 
класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Ін
ституту.
10.3.18. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 
простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У та
кому разі рішення Ректора про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а 
пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням 
вказаних вимог.
10.3.19. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення 
нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Інститут не має права вносити зміни 
до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять 
проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає 
включенню до порядку денного.
10.3.20. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може 
бути прийнято тільки у разі:

• недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.3.16 цього Статуту;
• неповноти даних, передбачених п. 10.3.17 цього Статуту.

10.3.21. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних 
зборів надсилається Ректором акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
Інститут не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити 
акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення надсилається кожному акціонеру простим 
поштовим листом або вручається особисто.
Оскарження акціонером рішення Інституту про відмову у включенні його пропозицій до порядку 
денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи мо
же постановити рішення про зобов'язання Інституту провести Загальні збори з питання, у вклю
ченні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
10.3.22. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноваже
на особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Посадові особи органів Інституту та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів Інституту на Загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи 
комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчого органу 
Інституту.
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