її засідань правомочними, було видалено. Отже, Закон про кворум
фактично скасував можливість акціонерів збільшувати «кворум» для
засідань наглядової ради – механізм,
що раніше надавав міноритарним
акціонерам змогу «негативного»
контролю щодо істотних аспектів
господарської діяльності товариства. На додачу, як контрзаходу
щодо потенційного блокування діяльності наглядової ради Закон про
кворум встановив, що у разі дострокового припинення повноважень
членів наглядової ради, до обрання всього складу наглядової ради,
засідання ради є правомочними за
умови, що кількість членів, повноваження яких є чинними, становить
більше половини її складу.
Не секрет, що основний фокус
Закону про кворум було спрямовано на акціонерні товариства з мажоритарною часткою держави. Отже, корпоративним секретарям у

опинитися посеред конфлікту акціонерів. У будь-якому разі корпоративному секретарю не завадить
проаналізувати, яким чином зміна
кворуму впливає на ситуацію у саме його товаристві. Не виключено,
що в окремих випадках акціонерам
доведеться ініціювати корпоративну
реорганізацію або розробити альтернативні механізми корпоративного
управління для забезпечення захисту власних інтересів.
Пропозиції до порядку денного.
Закон про кворум забороняє змінювати статутом права акціонерів
щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку їхнього внесення.
Нововведення, на перший погляд,
суто технічне, але важливе у процесі скликання загальних зборів.
Корпоративному секретарю доречно
зважити ризики визнання статуту
товариства таким, що змінює зазначені права акціонерів.

акти декларували відповідальність
посадових осіб за порушення таких
обов’язків, ризик майнової відповідальності посадових осіб був занадто
примарним і радше розглядався як
другорядний у межах кримінального
судочинства.
Закон про захист інвесторів вперше спробував системно вирішити
питання відповідальності посадових осіб за порушення фідуціарних
обов’язків на законодавчому рівні
встановивши перелік дій посадових
осіб, які є підставою для відшкодування збитків, спричинених товариству, і введення механізму похідного
позову. Цей перелік дій не є вичерпним та містить серед іншого:
• дії посадової особи, вчинені з
порушенням порядку їхнього попереднього погодження або іншої
процедури прийняття рішень щодо
вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;

таких товариствах слід готуватися
до відновлення контролю над товариством з боку держави. Це може
спричинити перевірку діяльності
секретарів, а саме стану ведення
справ, наявності усіх корпоративних
документів та відповідності процедур законодавчим вимогам.
У товариствах без державної частки зазначені нововведення зможуть
сколихнути стале співіснування акціонерів і спричинити можливу появу нового контролюючого акціонера. У такому випадку діяльність
корпоративного секретаря знову-таки може стати предметом прискіпливої уваги або у гіршому випадку,
якщо акціонери не зможуть домовитися, корпоративний секретар може

Фідуціарні обов’язки та відповідальність посадових осіб. Поняття
фідуціарних обов’язків формально
знайоме українському законодавству. Вперше воно знайшло своє відображення у Принципах корпоративного управління, які встановили
загальний обов’язок посадових осіб
органів товариства добросовісно та
розумно діяти в найкращих інтересах товариства. У 2007 р. Національний банк України у Методичних
рекомендаціях щодо вдосконалення
корпоративного управління у банках визначив, що фідуціарні обов’язки, які покладаються на керівників банку, передбачають обов’язок
лояльності та сумлінності. Незважаючи на те, що обидва зазначені

• дії посадової особи, вчинені з
дотриманням порядку їхнього попереднього погодження або іншої
процедури прийняття рішень, але
для отримання такого погодження та/або дотримання процедури
прийняття рішень посадова особа
товариства подала недостовірну інформацію;
• бездіяльність посадової особи у
випадку, коли вона була зобов’язана
вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків.
Усі перелічені пункти так чи інакше містяться у межах відповідальності корпоративного секретаря.
Відповідно, з моменту набуття чинності Закону про захист інвесторів
(01.05.2016) суттєво зростає важ-
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ливість здійснення корпоративним
секретарем необхідних корпоративних процедур та адекватне інформування керівництва про такі
процедури.
Так, Закон про захист інвесторів
суттєво змінює вимоги до вчинення правочину із зацікавленістю та
порядок ухвалення рішення про надання згоди на вчинення правочину
із зацікавленістю. Раніше для вирішення питання конфлікту інтересів
посадових осіб Закон України «Про
акціонерні товариства» встановлював поетапну систему погодження
відповідного правочину: правління,
а у випадку, коли більшість членів
правління мали конфлікт інтересів –
наглядова рада. До того ж у ситуації,
коли більшість членів наглядової ради були зацікавлені, закон вимагав
передати питання укладення правочину на розгляд загальним зборам,
на яких такий правочин погоджувався контролюючим акціонером – ледь
не найбільш зацікавленою особою.
Закон про захист інвесторів змінив
описаний вище ланцюг погоджень
і встановив три важливі правила:
• акціонери, зацікавлені у вчиненні правочину, не мають права
голосу під час голосування про надання згоди на вчинення такого правочину, а рішення з цього питання
приймається більшістю голосів незацікавлених акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та яким належать голосуючі
з цього питання акції;
• загальні збори публічного акціонерного товариства не можуть
приймати рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних
правочинів, щодо яких є зацікавленість;
• після прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є зацікавленість,
акціонерне товариство зобов’язане
оприлюднити його істотні умови в
передбаченому законом порядку
(вимога не застосовується до приватного акціонерного товариства,
якщо інше не встановлено його статутом).
Закон про захист інвесторів також встановив, що відповідальність
за шкоду, завдану акціонерному товариству правочином, вчиненим з
порушенням зазначених вище вимог
несе особа, зацікавлена у вчиненні акціонерним товариством такого правочину. Отож, роль корпоративного секретаря в забезпеченні
правильності погодження значних
правочинів та правочинів із зацікавленісю стане значно важливішою.
Безперечно, що реальний вплив
зазначених вище змін на роль корпоративного секретаря у товаристві буде оцінений пізніше, коли в
Україні сформується відповідна судова практика. Але вже зараз можна зробити висновок, що законодавчі новели у сфері корпоративного
управління створюють передумови
для підвищення важливості функцій
корпоративного секретаря у процесі
управління товариством.
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