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Особливості структурування ціни 
в угодах щодо придбання бізнесу

Традицій но механізм completion 
accounts вважається більш вигідним 
для покупця, оскільки продавець не-
се фінансові ризики до моменту ви-
значення остаточної ціни, а тому 
покупець має можливість запевни-
тися, що ціна максимально точно 
відображає вартість компанії.

Оскільки підготовка остаточної 
звітності законодав чо не регулюєть-
ся, сторони самостій но домовляють-
ся щодо процедури оцінки компанії, 

зокрема, які стандарти фінансової 
звітності використовувати, на кого 
покладається обов'язок з підготовки 
звітності, які показники використо-
вуватимуться для оцінки, на яку дату 
та в якій формі буде готуватися звіт-
ність, а також яким чином сплачува-
тиметься різниця між ціною, вста-
новленою в договорі, та оцінкою, 
проведеною на основі completion 
accounts. Будь- яка зі сторін може го-
тувати остаточну звітність, однак на 
практиці звітність готує покупець, 
оскільки після завершення він має 
доступ до всієї фінансової інформа-
ції, необхідної для підготовки звітно-
сті. Оцінка компанії може базувати-
ся таких на окремих показниках як 
рівень оборотного капіталу, вартість 
чистих активів, рівень EBITDA тощо.

Для вирішення можливих спорів 
щодо ціни сторони можуть домо-
витися про залучення незалежного 
оцінщика, що визначить вартість ком-
панії, яку сторони вважатимуть оста-
точною. Для уникнення спорів щодо 
особи оцінщика перелік оцінщиків, 
прий нятних для сторін, закріп люється 
в договорі купівлі- продажу.

У процесі коригування ціни, неза-
лежно від способу коригування, мо-
жуть застосовуватися такі методи:

• коригування «долар за долар» — 
покупна ціна збільшується або змен-
шується на суму різниці між показ-
никами передавальної звітності та 
показниками, які бралися до уваги 
під час визначення поперед ньої ціни.

• коригування de minimis — кори-
гування ціни відбувається за умови, 
що різниця між вартістю компанії, 
розрахованою на основі остаточної 
звітності, та вартістю, визначеною 
в договорі, перевищуватиме пев-
ну суму (наприк лад, 10 тис. євро). 
У такому випадку є два способи оп-
лати такої різниці: виключно різниці 
між фак тичною сумою коригування 
та встановленою в договорі міні-
мальною сумою коригування (de 
minimis) або усієї фак тичної суми 
коригування (так званий first dollar 
approach).

• фіксована максимальна сума 
коригування (cap adjustment) — ко-
ригування покупної ціни не може 
перевищувати суму, встановлену 
договором.

Earn- outs
В угодах, де покупна ціна напря-

му залежить від здатності компа-
нії генерувати прибуток, доцільним 
є застосування механізму earn- out 
(доплата «за результатами»). Він пе-

редбачає виплату покупцем час тини 
покупної ціни після завершення уго-
ди за умови досягнення компанією 
певних фінансових результатів (вод-
ночас основна час тина ціни випла-
чується на завершенні). Також цей 
механізм час то використовують, ко-
ли сторони не можуть дійти згоди 
щодо ціни, а також існує знач ний 
розрив між тим, що покупець гото-
вий заплатити за бізнес, та тим, як 
продавець оцінює свою компанію.

Для уникнення потенцій них пре-
тензій сторін щодо факту досягнен-
ня певного фінансового результату 
компанією механізм earn- out не ба-
жано прив'язувати до фінансових 
показників, на які покупець може 
впливати після завершення. Зокре-
ма, раніше найбільш популярним 
показником досягнення компанією 
запланованого результату був показ-
ник EBITDA. Однак через можливість 
покупця впливати на витрати наразі 
практика користується показником 
обігу компанії. Залежно від специ-
фіки бізнесу, сторони можуть вико-
ристати будь- який інший показник.

Наступним важливим аспектом 
є earn- out period — час для виконан-
ня фінансових цілей. Такий період 
може складати до кількох років, йо-
го необхідно визначати максималь-
но зважено, оскільки, по-перше, це 
має бути такий відрізок часу, за який 
реально досягнути поставлених фі-
нансових цілей, а по-друге, протягом 
цього часу продавець захоче зали-
шити за собою певну можливість 
впливу на бізнес, що зазвичай спри-
чиняє дискомфорт для покупця.

Earn- out положення в договорі, на 
відміну від locked box або completion 
accounts, грає на користь обох сто-
рін. Покупець може оцінити реальну 
прибутковість компанії, а не істо-
ричну. Водночас продавець в резуль-
таті отримає вищу ціну за свій бізнес. 
Однак через складність узгодження 
та витрати часу механізм earn- out 
є менш популярним, якщо порів-
нювати з locked box або completion 
accounts.

Anti- embarrassment 
protection
Anti- embarrassment protection — 

це механізм захисту продавця від 
продажу власного бізнесу за зани-
женою покупною ціною. На прак-
тиці це працює таким чином: якщо 
покупець протягом короткого про-
міжку часу після завершення угоди 
перепродає компанію за знач но ви-
щою ціною, то продавець має право 
скоригувати початкову покупну ціну 
в бік її збільшення.

Такий механізм може застосо-
вуватися, якщо продавець вважає, 
що ціна була занижена покупцем, 
а компанія недооцінена (зокрема, 
в угодах викупу компанії її менедж-
ментом або продажу компанії на 
аук ціоні), або коли на ринку спо-
стерігається висока волатильність 
і продавець занепокоєний, що по-
купець хоче швидко перепродати 
компанію та заробити на різниці цін.

Ключовим питанням у процесі 
використання anti- embarrassment 
protection є час його дії. Оскільки 
мета такого механізму — захисти-
ти продавця від спекуляцій покуп-

ця, водночас виключити можли-
вість коригування початкової ціни 
продавцем у разі збільшення вар-
тості компанії завдяки зусиллям та 
інвестиціям покупця, час дії anti- 
embarrassment protection має бути 
достатньо коротким.

За порушення положень anti- 
embarrassment protection прода-
вець матиме право коригувати 
ціну лише на певний відсоток від 
різниці між початковою покуп-
ною ціною та ціною, за яку ком-
панія була перепродана. Чим мен-
ше термін дії anti- embarrassment 
protection, тим вищим може бути 
такий відсоток. Також якщо тер-
мін дії anti- embarrassment protection 
є достатньо знач ним і становить, 
наприк лад, 1 рік, сторони можуть 
погодити зменшення такого відсо-
тку через півроку. У разі порушен-
ня покупцем anti- embarrassment 
protection протягом перших 6 мі-
сяців з дати закриття продавець 
матиме право збільшити початкову 
покупну ціну на 75% від суми різни-
ці, а в другій половині року — лише 
на 50%.

Чим придбання малого бізне-
су відрізняється від придбання 
транснаціо нальної компанії? Пра-
вильно, багато чим, а головна від-
мінність полягає у різниці варто-
сті об'єктів придбання. Очевидно, 
що при купівлі нафтової компанії 
глибина дослідження активів та 
операцій них показників, а також 
кількість застосовних інструмен-
тів транс акцій ного захисту буде 
більш істотною, ніж у разі придбан-
ня невеличкого ресторану. Таким 
чином, в M&A угодах питання «гро-
ші чи стільці вперед» є вкрай ак-
туальним.

Сторони проводять десятки го-
дин у процесі перемовин щодо того, 
скільки, коли та як заплатити, яким 
буде розрив у часі між оплатою та 
переходом права власності на акти-
ви, як покупцеві застрахувати себе 
від недобросовісних дій продавця 
тощо. Адже продавець бажає пере-
дати ризики, пов'язані з володінням 
бізнесом, на завершенні транс акції 
та отримати покупну ціну якомога 
раніше (бажано до або одночасно 
з передачею бізнесу чи активу). На-
томість покупець бажає протилеж-
ного — максимально застрахувати 
себе від ризиків, пов'язаних з невід-
повідністю об'єкта придбання його 
очікуванням.

Незважаючи на те, що західні 
правові сис теми, за якими зазвичай 
структуруються M&A угоди, пропо-
нують безліч договірних механізмів 
зниження таких ризиків (зокрема, 
гарантії (warranties), відшкодування 
збитків (indemnities), обов'язок від-
шкодування заздалегідь визначеної 
суми (liquidated damages), положен-
ня щодо істотних негативних змін 
(material adverse change clause)), 
очевидно, що найбільш комфорт-
ним для покупця є такі, що надають 
йому можливість впливу на ліквід-
ність. З огляду на зазначене, практи-

ка M&A ринку розробила достатньо 
багатий інструментарій розрахунку 
та структурування покупної ціни, 
а саме:

• фіксована ціна (fixed price);
• метод «locked box»;
• коригування ціни після завер-

шення угоди на основі звітності ста-
ном на дату завершення (completion 
accounts);

• коригування ціни через певний 
проміжок часу після завершення уго-
ди на основі фінансових показників 
(earn- out);

• захист продавця від недоо-
цінення власного бізнесу (anti- 
embarrassment protection).

У цій статті ми розглянемо 
найбільш поширені інструмен-
ти структурування покупної ціни, 
які застосовуються в україн ських 
M&A угодах.

Locked box
Суть цього механізму полягає 

в тому, що покупна ціна визначаєть-
ся згідно з оцінкою на певну дату до 
підписання угоди (locked box date) 
та не підлягає подальшому коригу-
ванню. Таким чином, всі фінансові 
ризики переходять до покупця в да-
ту locked box, а не дату завершення.

Враховуючи, що фінансові ризики 
переходять до покупця ще до фак-
тичного переходу конт ролю над ком-
панією, для забезпечення певного 
рівня комфорту та захищеності по-
купця договором купівлі- продажу на 
продавця покладається низка зобо-
в'язань, відповідно до яких він має 
утримуватися від дій, що можуть 
призвести до виведення ліквідності 
з компанії та зменшення її вартості 
(такі дії називають leakage). Водно-
час продавець гарантує відшкоду-
вання збитків, еквівалентних виве-
деній сумі, у разі порушення своїх 
зобо в'язань за принципом «долар 
за долар».

Дії, що призводять до знецінен-
ня вартості компанії, зазвичай ви-
значаються як передача будь- яким 
шляхом активів компанії продавцю 
(або його пов'язаним/афілійова-
ним особам) з моменту locked box 
date до закриття угоди, в тому чис-
лі виплата дивідендів та інших ви-
плат за цінними паперами; оплата 
транс акцій них витрат за рахунок 
компанії- цілі; виплата бонусів по-
садовим особам чи виплата інших 
премій, пов'язаних із транс ак цією; 
прощення боргу продавця компані-
єю-об'єктом; виплата внутрішньо-
групових заборгованостей та оплата 
послуг, наданих компанії продавцем 
(або його пов'язаним/афілійованим 
особам), що виходять за межі звич-
ної ділової практики (ordinary course 
of business) або укладені не на рин-
кових умовах.

За метою уникнення спорів 
у майбутньому, в договорі сторони 
повинні чітко розмежувати опера-
ції, що мають наслідком виведення 
кош тів (leakage), від тих, що є не-
обхідними для ведення нормаль-
ної гос подарської діяльності об'єк-
та (permitted leakage). Наприк лад, 
одержання нових позик від пов'я-
заних осіб загалом буде забороне-
но договором, однак отримання по-
воротних фінансових допомог від 
материнської компанії для попов-
нення обігових кош тів може бути 
доз волено, оскільки без наявності 
робочого капіталу бізнес не зможе 
вести свою операцій ну діяльність, 
у зв'язку з чим втратить вартість, 
виражену в покупній ціні.

Варто зазначити, що на євро-
пейському ринку M&A locked box 
є найбільш поширеним механізмом 
структурування покупної ціни.

Completion accounts
Дуже час то покупець не впевне-

ний в тому, що продавець збереже 
вартість бізнесу до завершення. 
Це може бути пов'язано з різними 
чинниками: нестабільне макроеко-
номічне та політичне середовище, 
підвище на волатильність ринків, 
на які орієнтований бізнес компа-
нії-об'єкта, недовіра до менеджменту 
тощо. За таких умов покупець бажа-
тиме уникнути остаточної фіксації 
покупної ціни до завершення. Для 
таких випадків практика M&A роз-
робила низку інструментів коригу-
вання покупної ціни (purchase price 
adjustment), одним з яких є механізм 
completion accounts.

У разі використання completion 
accounts оцінка компанії та визна-
чення остаточної покупної ціни 
відбуваються на момент закриття 
угоди на основі фінансової звітно-
сті, підготованої однією зі сторін. 
Якщо змінилися показники, що бра-
лися до уваги під час визначення 
поперед ньої ціни (показники істо-
ричної фінансової звітності компа-
нії), відбувається коригування ціни, 
причому залежно від домовленості 
сторін ціна може коригуватися як 
у бік зменшення, так і збільшен-
ня. Якщо показники суттєво змі-
нилися, сторони можуть відкласти 
закриття угоди та повернутися до 
переговорів.

Ільгар ГАХРАМАНОВ, 
юрист Sayenko Kharenko

Ангеліна ДАНИЛЕЙКО, 
молодший юрист 
Sayenko Kharenko

І ГАХРАМАНОВ А і ДАНИЛЕЙКО

На M&A ринку 
достатньо багатий 

інструментарій розрахунку 
та структурування покупної ціни

Перед тим як вивчати програму-
вання, варто подумати, чи потріб-
но це для спеціалізації конкретного 
юриста, практики та навіть рівня 
його компетенції. Уявімо, що в прак-
тиці цього юриста трап ляються пере-
важно високоінтелектуальні творчі 
зав дання, які не містять рутинних 
та повторюваних дій. Уявімо, що ці 
зав дання пов'язані з прий няттям ви-
тончених і стратегічних рішень, май-
стерним оперуванням правовими 
концепціями та побудовою хитрої 
стратегії для клієнта. Наприк лад, 
судова практика щодо захисту від 
рейдерських атак. Перелік обов'язко-
вих soft skills такого юриста: вміння 

вести суперечку, переконувати, десь 
не відступати, а десь знаходити ком-
проміс, а також знання психології та 
лінгвістики. Уявили? Отже, такому 
юристу не потрібно програмування, 
він і так буде високооплачуваним 
спеціалістом. Однак чи всі юристи 
є такими?

Якщо в юриста багато рутинної, 
механічної та просто «дурної» ро-
боти, якщо її потрібно робити за 
комп'ютером (а не серед полиць ар-
хіву, адже то вже інша проб лема), то-
ді цьому юристу програмування від-
криє очі й можливості. Наприк лад, 
комп'ютеризація юридичного аудиту 
договорів може знач но зекономити 
час і дуже покращить його якість. 
Створений юристом пошуково- 
розпізнавальний алгоритм завжди 
виконуватиме свою роботу на 100% 
там, де око і мозок юриста можуть 
дати збій, особ ливо коли доводить-
ся працювати вночі. Про ці та інші 
аспекти, пов'язані з програмуван-
ням для юристів, я пишу в телеграм- 
каналі@legalcode.

До того ж знайомство з програму-
ванням відкриває всю жахаючу кар-
тину недолугості багатьох юридичних 
процесів та положень законодавства. 
Чим більше юристів в Украї ні це зро-
зуміють, тим швидше наша правова 
сис тема почне покращуватися.

Лінк на канал: 
https://t.me/legalcode

Юристи- програмери: 
йти на ІТ-курси чи ще рано?

Актуально | ТМТ

Андрій КОСТЕНКО, 
лігалінженер в Axon Partners
А ій КОСТЕНКО
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