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Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку
Вих. № 024-22/04
Від 22 квітня 2018р.
Професійна асоціація корпоративного управління (далі – ПАКУ)
звертається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі –
Комісія) з приводу вдосконалення норм законодавства про акціонерні товариства.
Члени ПАКУ звертаються до нас з приводу недоцільності впровадження
жорсткого формулювання п. 16-2) ст. 53 Закону України «Про акціонерні
товариства» щодо віднесення до виключної компетенції наглядової ради
вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних
та/або відокремлених підрозділів акціонерного товариства.
Головним чинником, що зумовлює включення зазначеної норми до Закону,
є намагання надати Наглядовій раді важелів контролю за господарською
діяльністю товариства, які б унеможливлювали потенційні дії, спрямовані на, так
званий, вивід активів, вчинення правочинів із заінтересованістю, інших дій
виконавчого керівництва, що не відповідають інтересам акціонерів та інших
стейкхолдерів.
Практика структурування та ведення бізнесу, яка наразі склалася в Україні,
свідчить про те, що в окремих випадках відокремленими виробничими
підрозділами товариств без будь-яких ознак юридичної особи є фактично
великі підприємства з тисячами працівників, величезними активами
тощо. Можливо, дійсно є сенс встановити норму, відповідно до якої створення
таких підрозділів має відбуватися відповідно до рішення наглядової ради.
У той же час, структурними підрозділами будь-якого товариства є цехи,
дільниці, департаменти, відділи, управління тощо. Певні дії щодо їх створення,
реорганізації та ліквідації відбуваються у великих компаніях майже щоденно. На
наш погляд, вимога закону щодо обов'язкового віднесення цих питань до
виключної компетенції Наглядової ради, є надмірним втручанням у процеси
ведення бізнесу, обмеженням повноважень виконавчих органів акціонерних
товариств, вимогою, яка обумовлюватиме необхідність проведення додаткових
засідань Наглядових рад (й, відповідно, додаткові витрати на їх організацію). З
іншого боку, користь від такої діяльності Наглядових рад є досить сумнівною.
Звісно, акціонери у статуті акціонерного товариства можуть будь-які питання
віднести до виключної компетенції НР, але вимагати зробити це від усіх
акціонерних товариств України, держава, на наш погляд, не повинна.

Ми вважаємо, що у зазначеній нормі повинна бути закладена
диспозитивність, а саме - можливість визначення структурних та/або
відокремлених підрозділів товариства, рішення щодо яких повинна приймати
Наглядова рада, у статуті акціонерного товариства.
На наш погляд, текст п. 16-2) ст. 53 Закону України «Про акціонерні
товариства» має бути викладеним у такій редакції: "16-2) вирішення питань про
створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених
підрозділів товариства, визначених його статутом".
Таке формулювання надасть можливість (а) безпосередньо зазначити у
статуті
акціонерного
товариства
структурні
та/або
відокремлені
підрозділи, створення, реорганізація та/або ліквідація яких має здійснюватися
Наглядовою радою, або (б) зазначити в статуті акціонерного товариства критерії
визначення таких підрозділів.
Просимо врахувати нашу думку при розробці подальших змін до Закону
України «Про акціонерні товариства»
З повагою
Голова Правління ПАКУ
Виконавець: Біляченко І.В.
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