Код 38957274
01001, м. Київ, вул. Володимирська, 23
Тел.+380 44 228-87-59
www.ucgi.com.ua
Розклад заходів
Професійної асоціації корпоративного управління та
Українського інституту корпоративного управління на 2021р.*
Назва програми / семінару
Третя онлайн-конференція з серії
«Антикорупційний комплаєнс в Україні»
Програма підготовки «КОРПОРАТИВНИЙ
СЕКРЕТАР» (1 рівень) ***

Дата проведення

Ціна без ПДВ
повна (грн.)

26 січня

безкоштовно

Рання реєстрація
(за місяць до дати
проведення) **

15 березня – 15 квітня
(вечірній форма навчання,
онлайн-формат)
19-23 липня
(денна форма навчання,
офлайн-формат)

14000

10500

4200

3150

4200

3150

4200

3150

4200

3150

45000

38250

18-22 жовтня
Семінар «Введення у посаду корпоративного
секретаря»

15 березня (1 частина) і
18 березня (2 частина)
19 липня
18 жовтня

Семінар «Загальні збори акціонерів: практичні
поради, судова практика»

22 березня (1 частина) і 25
березня (2 частина)
20 липня
19 жовтня

Семінар «Діяльність органів управління та
захист прав акціонерів»

29 березня (1 частина) і 1
квітня (2 частина)
21 липня
20 жовтня

Семінар «Контрольне середовище і розкриття 5 квітня (1 частина) і 8 квітня
інформації в АТ» (ревізійна комісія & служба
(2 частина)
внутрішнього
аудиту,
зовнішній
аудит,
22 липня
особливості розкриття інформації у різні періоди)
21 жовтня
Програма професійного розвитку членів
Наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ
ДИРЕКТОР»

Весна: 1 модуль – 10-11 березня
2 модуль – 21-22 квітня
3 модуль – 26-27 травня
Літо:

1 модуль – 9-10 червня
2 модуль – 23-24 червня
3 модуль – 07-08 липня

Осінь: 1 модуль – 06-07 жовтня

1

2 модуль – 27-28 жовтня
3 модуль – 10-11 листопада

Програма підготовки уповноважених за
реалізацію антикорупційної програми
(комплаєнс-офіцерів)
NEW! Програма підвищення кваліфікації
«КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР» (2 рівень)
NEW! Семінар «Ефективні органи управління»
NEW! Семінар «Діяльність АТ на фондовому
ринку» (емісія і додаткова емісія цінних паперів,
процедури squeeze-out та sell-out, операції з
цінними паперами, дивідендна політика,
оподаткування)
Одноденні тематичні семінари на актуальні теми
з корпоративного управління

19 – 23 квітня
01-05 листопада
17-21 травня
15-19 листопада
18-19 травня
16-17 листопада

20 травня
18 листопада

Протягом року

14000

10500

14000

10500

8400

6300

4200

3150

4200

3150

* У розкладі заходів можливі незначні зміни, слідкуйте, будь ласка, за нашими оголошеннями на сайті та
повідомленнями електронною поштою.
** На наших заходах запроваджена Система ранньої реєстрації, згідно якої при реєстрації та оплаті за місяць до
проведення заходу, учасникам надається суттєва знижка. Якщо оплата не здійснена у визначений термін,
вартість навчання збільшується відповідно до умов реєстрації.
*** Усі вказані програми можуть бути проведені у корпоративному форматі для фахівців однієї компанії.
З приводу участі у заходах звертайтесь, будь ласка, до Ірини Біляченко, Майї Шокало
за тел. + 380 44 228-87-59 або e-mail: info@cgpa.com.ua, http://cgpa.com.ua
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