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ПОЗИЦІЯ

Як відомо, профільні коміте-
ти АПУ подали пропозиції до 
проекту Коаліційної угоди у 
відповідних сферах, зокрема, з 
питань, що стосуються прове-

дення податкової реформи та удоскона-
лення корпоративного законодавства.

Участь у робочій групі учасників пар-
ламентської коаліції взяв Леонід Анто-
ненко, член Комітету АПУ з корпоратив-
ного права, який поділився інформацією 
про хід переговорів: 

Порівняно з  першою редакцією Коа-
ліційної угоди розділ, присвячений кор-
поративним відносинам, суттєво збіль-
шився і наповнився конкретикою. 

Отримала розвиток тема 1. пере-
творення публічних компаній, що 
не готові нести тягар публічності, в 
приватні шляхом обов’язкового викупу 
акцій міноритаріїв. Визначено два на-
прями вирішення цієї проблеми. 

По-перше, пропонується надати ак-
ціонеру, який володіє більше ніж 95% 
акцій публічного акціонерного товари-
ства, права витіснення інших акціонерів 
(так званий сквіз-аут), і при цьому про-
понується не обмежувати це право лише 
тими товариствами, чиї акції торгують-
ся на біржах. 

По-друге, звертається увага на необ-
хідність вирішення проблеми так зва-
них баластних акціонерів, тобто акціо-
нерів, які до 12 жовтня 2014 р. не уклали 
угоди із депозитарними установами про 
відкриття рахунків у цінних паперах, а 
відтак втратили право брати участь у го-
лосуванні на зборах акціонерів.   

Захист прав міноритарних акціо- 2. 
нерів не згадується більше як єдиний 
напрямок реформування законодавства. 
Це логічно, оскільки сьогодні в більшос-
ті компаній майже не залишилось міно-
ритарних акціонерів, за захист прав яких 
варто було б витрачати першочергові зу-
силля держави. 

В Коаліційній угоді згаданий класич-
ний інструмент захисту прав мінорита-
ріїв — врегулювання конфлікту інтере-
сів  в корпоративних відносинах шляхом 
заборони на участь у прийнятті рішень 
щодо схвалення правочинів акціонерам, 
які особисто зацікавлені в укладанні та-

ких правочинів. Згадується також похід-
ний позов, як спосіб притягнення до від-
повідальності осіб, винних у порушенні 
цієї заборони. 

В Пропозиціях АПУ учасникам ко-
аліційних переговорів пропонувалось 
не застосовувати цю заборону до квазі-
публічних акціонерних товариств, біль-
шість незаінтересованих акціонерів в 
яких становлять так звані баластні акці-
онери. Ця пропозиція була відхилена з 
огляду на невідповідність рівня деталі-
зації пропозиції масштабу такого доку-
мента, як Коаліційна угода. 

Вперше за багато років розвитку 3. 
корпоративного права запровадження 
корпоративної угоди визначено як пріо-
ритет на політичному рівні. Це визнання є 
досягненням Коаліційної угоди. На жаль, 
політики досі вважають, що ідеологія кор-
поративної угоди має будуватись за регу-
ляторною моделлю шлюбного договору, в 
якому, як відомо, сторони можуть діяти 
лише в межах заборон і гарантій, перед-
бачених законом, і не можуть зменшити 
рівень прав і обов’язків, закріплений за 
кожним з подружжя на рівні закону. 

Ідеологія корпоративної угоди ґрун-
тується на зовсім інших підвалинах і по-
лягає в тому, щоби надати можливість 
окремим членам компанії домовитись 
про застосування у відносинах між ними 
інших правил ніж ті, що передбачені за-
коном як модель для відносин між всі-
ма учасниками компанії як мінімальний 
стандарт захисту кожного з них. 

Пропозиція АПУ полягала в тому, щоб 
підкреслити акценти, які відрізняють 
корпоративну угоду від шлюбного дого-
вору, і включити їх до тексту Угоди. На 
жаль, цього не сталося з огляду на конт- 
роверсійний характер цих пропозицій. 

Коаліційна угода визнає за необ-4. 
хідне посилити конкурентоздатність 
ТОВ за рахунок запозичення ними 
«ефективних практик» корпоратив-
ного управління, що застосовуються 
в акціонерних товариствах. Конкрет-
ні «ефективні практики» згадувались у 
Пропозиціях АПУ, однак не потрапили 
до тексту Угоди через невідповідність 
рівня деталізації пропозиції масштабу 
такого документа як Коаліційна угода. 

Під ефективними практиками розумі-
ються:

— створення умов для вільного обер-
тання часток у ТОВ, при чому ступень 
свободи відчуження частки має визначати 
кожне ТОВ одностайним рішенням учас-
ників;

— заборона на немотивований вихід із 
компанії; 

— заборона на позасудове виключення 
із компанії.

Підстави для виходу/виключення учас-
ника із компанії повинні бути закріплені 
у статуті компанії і можуть бути змінені 
лише одностайним рішенням її членів. 

Названим, але не конкретизова-5. 
ним у Коаліційній угоді, є такий напрям 
зусиль коаліції, як удосконалення меха-
нізмів запобігання рейдерству. 

Асоціація правників України з задо-
воленням зазначає, що майже усі запро-
поновані нею ідеї з покращення корпо-
ративного управління і реформи корпо-
ративного законодавства потрапили до 
Коаліційної угоди. 

Насичення цих пропозицій конкре-
тикою з урахуванням думки більшості 
членів Асоціації є пріоритетом діяльнос-
ті Комітету АПУ з корпоративного права 
і фондового ринку на найближчий час. 

Корпоративний аналіз: 
Коаліційна угода 

Леонід Антоненко, член Комітету АПУ  
з корпоративного права
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