ПРОГРАМА*

Практикум
«Реалізація процедури squeeze out»
9.30
10.00

–

30
хв.

Відкриття заходу. Вступне слово представників Академії ДТЕК та організаторів

10.00
11.00

–

1
год.

Процедура
squeeze
out:
визначення,
«плюси»
та
заінтересованих осіб, деякі особливості правозастосування







11.00
11.15
11.15
13.15

-

15
хв.
2
год.




-

1
год.
1
год.
30
хв.

Олександр Окунєв,
голова Правління ПАКУ
Чому squeeze out є звичайною корпоративною процедурою у більшості країн світу?
Чому неправі ті, хто вважає цю дію неконституційною?
Плюси та мінуси запровадження процедури squeeze out в Україні
Застосування процедури – строки, підготовчі дії, «дорожня карта», учасники
процесу
Наслідки недотримання вимог Закону
Відповіді на запитання учасників

Як не «наступити на граблі»: практичні питання застосування процедури
squeeze out в Україні на прикладі компаній ДТЕК (ПАТ «ДТЕК Західенерго»;
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»)
Євген Круть,
менеджер департаменту з корпоративного управління ДТЕК
Тетяна Флерик,
головний юрисконсульт департаменту з корпоративного управління ДТЕК





-

для

Перерва





13.15
14.15
14.15
15.45

«мінуси»

Як довести до власника (керівництва) доцільність squeeze out?
Планування squeeze out - половина успіху справи
Нюанси проведення squeeze out групою акціонерів, чи потрібен договір між
акціонерами?
Підходи до визначення ціни squeeze out: як не підставити собі підніжку?
Нюанси документообігу під час оголошення та проведення squeeze out.
Що потрібно вказати в публічній безвідкличній вимозі, окрім визначеного законом
Найбільш поширені питання від акціонерів і як зменшити їх кількість?
Які додаткові витрати можуть понести заявник вимоги та емітент, що не
передбачені законом?
Обмеження та обтяження акцій: яка різниця між цими термінами? Як забезпечити
права обтяжувача у squeeze out?

Перерва на обід
Практика укладання та виконання договорів щодо обслуговування рахунків
умовного зберігання (рахунків ескроу)
Віта Бурлаченко,
начальник відділу депозитарної діяльності ПУМБ
Олена Непран,
начальник відділу супроводження операцій клієнтів Управління супроводження
операційно-господарської діяльності ПУМБ










Сутність договору та його типові умови
Що потрібно вказати в договорі ескроу, щоб забезпечити реалізацію прав
мінорітаріїв?
Яка користь від відкриття клієнтом – заявником вимоги рахунку у цінних паперах?
Що зробити бенефіціару, щоб скоріше отримати кошти?
Ідентифікація та верифікація бенефіціарів: що за цим стоїть?
Що буде з неотриманими бенефіціарами коштами після спливу 3 років?
Що робити акціонерам, на акції яких було накладено обтяження?
Нюанси виплати коштів бенефіціарам з помилками в ідентифікаційних даних.
Відповіді на запитання учасників

15.45
16.00
16.00
17.20

–
–

15
хв.
1
год.
20
хв.

Перерва
Що таке squeeze out з точки зору депозитарної системи?

Адамовська Марина Олександрівна,
Начальник Управління депозитарної діяльності
та відповідального зберігання
Національного депозитарію України
Курочкіна Ірина Юріївна,
директор Департаменту методології регулювання
професійних учасників ринку НКЦПФР









17.20
17.55

–

35
хв.

17.55
18.00

–

05
хв.

Чому важлива кожна деталь при обслуговуванні депозитарною установою
процедури squeeze out (найпоширеніші помилки) ?
Яка роль у squeeze out Центрального депозитарію, а яка – депозитарних установ?
Що робить НДУ, як уповноважений на зберігання, під час проведення squeeze out?
Які документи потрібно надати НДУ для проведення списання акцій?
Чи будуть списані акції акціонерів, депозитарні установи яких ліквідуються або
пропали?
Чи можна якось зберегти свої акції від squeeze out?
Що робити, якщо всі акції товариства зберігаються в одній депозитарній установі?
Відповіді на запитання учасників

Скарги до НКЦПФР, пов’язані із виконанням процедури squeeze out: на що
зазвичай скаржаться до Комісії та як ці справи вирішуються?
Мисюра Олег Петрович,
Директор Департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР
Підведення підсумків заходу, обговорення можливостей подальшої співпраці,
вручення сертифікатів

*У програмі заходу можливі незначні зміни.

