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16 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ КЛЮЧОВІ
ПРИЙНЯЛА ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПИТАННЯ
ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ (ЩОДО
▪ Зміна критеріїв
СПРОЩЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ
публічності
акціонерних
ІНВЕСТИЦІЙ ЕМІТЕНТАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ)" (НАДАЛІ –
товариств;
"ЗАКОН").
▪

За умови підписання Закону Президентом України, Закон вступить
в силу на наступний день після його опублікування, за винятком
окремих положень, які вступають в силу пізніше. Закон передбачає
внесення суттєвих змін та доповнень до низки законодавчих актів,
які регулюють діяльність акціонерних товариств (в тому числі,
банків), зокрема щодо регулювання корпоративного управління,
вдосконалення порядку розкриття інформації та порядку емісії
цінних паперів.
Слід відмітити, що перехідні положення Закону вказують на
необхідність приведення акціонерними товариствами своїх
статутів у відповідність до вимог цього Закону, про які детально
зазначено надалі.

▪

▪

1. Зміна критеріїв публічності акціонерних товариств
Закон змінює критерії віднесення акціонерних товариств до
публічних, та встановлює, що всі емітенти (крім інститутів спільного
інвестування), які здійснювали публічне розміщення цінних паперів
до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що
не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих
емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони є такими,
що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Відповідно до Закону емітенти, зокрема
акціонерні товариства, цінні папери, яких перебувають у лістингу
на біржі на день набрання чинності цим Законом, вважаються
такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів. До всіх
інших акціонерних товариств, які вважаються такими, що не
здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги
Закону України "Про акціонерні товариства" в частині регулювання
діяльності приватних акціонерних товариств.
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2. Невикористання переважного права на придбання акцій
додаткової емісії

КОНТАКТИ

Відповідно до Закону, акціонери матимуть переважне право на
придбання акцій додаткової емісії, окрім випадків, коли
загальними зборами товариства було прийняте рішення про
невикористання такого права. Таким чином, загальні збори
товариства можуть прийняти рішення про невикористання
акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової
емісії у процесі їх розміщення, і таке рішення приймається більш
як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
3. Посилення вимог до діяльності
акціонерних товариствах

наглядової

ради

в
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Законом суттєво змінюються принципи роботи та діяльності
наглядової ради в акціонерних товариствах. Надалі ми наводимо
основні зміни, які стосуються вимог до кандидатів в члени
наглядової ради, які є незалежними директорами, створення
нових комітетів та розкриття інформації про діяльність наглядової
ради.

Михайла Гуріна

Закон значно розширив перелік вимог до незалежних членів
наглядової ради (незалежних директорів). Зокрема, незалежним
директором не може бути особа, яка, в тому числі:

(Yuliia Kylchynska)

▪
▪

▪

була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради
цього товариства;
володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками
статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою
особою або особою, яка здійснює управлінські функції в
такій юридичній особі, а також є фізичною особою –
підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні
ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним
юридичними особами; та
є та/або була протягом попередніх трьох років
працівником, незалежним аудитором, працівником
аудиторської фірми, яка надавала аудиторські послуги
цьому товариству.

Крім того, Закон встановлює вимоги до прозорості діяльності
наглядової ради публічного акціонерного товариства та зобов'язує
наглядову раду щорічно готувати, подавати на розгляд загальних
зборів та оприлюднювати звіт про свою роботу, та вимоги до
такого звіту встановлюються Законом. Додатково Законом
передбачено вирішення загальними зборами товариства питань
з затвердження положення та звіту про винагороду членів
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наглядової ради, та вимоги до таких документів мають бути
встановлені Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку (а для банків – Національним банком України).
На необхідність затвердження звіту про винагороду членів
наглядової ради вказує й той факт, що таке питання обов'язково
має бути включене до порядку денного річних загальних зборів
акціонерів. Крім того, Закон значно розширює повноваження
наглядової ради, та встановлює додаткові комітети, які можуть бути
створені в наглядовій раді, включаючи, комітет з питань призначень,
з питань винагород та з питань аудиту та визначення повноважень
таких комітетів.
4. Розширено перелік інформації, доступ до якої товариство
повинно забезпечити акціонерам
Законом розширений перелік інформації, доступ до якої повинні
мати акціонери. Зокрема, до переліку документів, з якими має
право ознайомлюватись акціонери, включені звіти наглядової
ради, виконавчого органу та ревізійної комісії, а також положення
та звіт про винагороду наглядової ради.
Слід також відмітити, що за новими правилами, акціонерне
товариство має забезпечити акціонеру, який володіє значним
пакетом акцій (10 і більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства) доступ до будь-яких інших документів, що містять
інформацію про фінансово-господарську діяльність товариства.
5. Зміни в діяльності банків
Додатково до вищезазначених вимог, які також застосовуються й
до банків, Законом скасовуються вимоги щодо створення банків
у формі акціонерних товариств публічного типу. Так, Законом
внесено зміни до ст.6 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", і відповідно до таких змін банки в Україні створюються у
формі акціонерного товариства або кооперативного банку.
Слід також відмітити, що до складу наглядової ради банку повинні
також входити незалежні директори в кількості не менше трьох
осіб, та додаткові вимоги до незалежних директорів в банках
можуть бути встановлені Національним банком України.
Додатково Законом встановлено, що до виключної компетенції
загальних зборів банку належить вирішення питань, віднесених до
виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного
товариства згідно із законом України про ꞌꞌПро акціонерні
товаристваꞌꞌ. Таким чином, перелік питань, що підлягає розгляду
загальними зборами акціонерів в банку також був розширений.

6. Змінено порядок
емітентами
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З дня набрання чинності Законом буде спрощено порядок
оприлюднення інформації емітента. Зокрема буде скасований
обов'язок публікувати інформацію в одному з офіційних
друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України або Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку. Законом визначено термін "регульована інформація", до
складу якої віднесено регулярну та особливу інформацію,
інсайдерську
інформацію,
інформацію
про
власників
голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій (тобто 5,
10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій публічного

та іншу інформацію, яка підлягає
розміщенню в загальнодоступній інформаційній базі даних .
акціонерного

товариства)

Зазнали деяких змін вимоги до складу інформації про емітента:
збільшився обсяг інформації, що підлягає оприлюдненню, що
повинно підвищити прозорість процесів у емітента, зокрема
з'явилось зобов'язання надавати та оприлюднювати звіти
керівництва. Поряд з цим, зменшились порогові значення для
оприлюднення особливої інформації - раніше необхідно було
надавати у разі прийняття рішення про розміщення цінних паперів
у розмірі більше 10% статутного капіталу, а після набуття чинності
законом – у розмірі більше 25%, замість інформації щодо
власників 10% акцій буде обов'язок публікувати інформацію щодо
зміни акціонерів, осіб, яким належить право голосу за акціями, та
осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з
голосуючими акціями, розмір пакету акцій або сумарна кількість
прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій.
7. Інше
Звертаємо також Вашу увагу на декілька інших важливих новел
цього Закону, які матимуть вплив на діяльність акціонерних
товариств:
•

Законом введений термін "особа, яка здійснює
управлінські функції". Так, до складу осіб, які здійснюють
управлінські функції, окрім осіб, що входять до складу
наглядової ради та виконавчого органу, включені також інші
особи, які мають постійний доступ до інсайдерської
інформації, що прямо чи опосередковано стосується
юридичної особи, та мають повноваження ухвалювати
управлінські рішення, що впливають на подальший розвиток
і комерційні перспективи юридичної особи.

•

•

Звертаємо також увагу на необхідність дотримання нового
порядку емісії цінних паперів, оскільки Розділ IV "Емісія та обіг
цінних паперів" Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" було викладено в новій редакції. Зокрема,
визначено порядок емісії цінних паперів для акціонерних
товариств, що здійснюють публічну пропозицію розміщення
акцій та вимоги до такої публічної пропозиції; встановлений
єдиний 25-денний строк для розгляду документів, поданих до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України; визначаються підстави відмови в реєстрації випуску
цінних паперів (наприклад, якщо місцезнаходженням
емітента відповідно до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань є тимчасово окупована територія України або
територія проведення антитерористичної операції), тощо.
Законом також визначено термін "іноземний емітент" та
встановлені його обов'язки, зокрема щодо особливостей
розкриття інформації. Так, відповідно до Закону іноземним
емітентом є юридична особа, яка створена відповідно до
законодавства іншої держави та здійснює емісію цінних
паперів на території України, або юридична особа, цінні
папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої
держави та допуск до обігу на території України яких надано
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Крім того, міжнародні фінансові організації також
вважатимуться
іноземними
емітентами.
Розкриття
інформації іноземними емітентами повинно здійснюватися
державною мовою.

Ця публікація не обов'язково стосується будь-якої
важливої теми або охоплює всі аспекти тем, про
які йдеться мова. Вона не призначена для надання
юридичних та інших порад.
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