18 жовтня 2017
Київ, БЦ «ЛІГА»
ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
Squeeze-out & sell-out. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.
Ефективне корпоративне управління. Наслідки порушення корпоративного
законодавства.

За запрошенням ЛІГА:ЗАКОН, автор програми та
доповідач - ШАДІ СААД, експерт з корпоративного
права, директор ЮФ SAAD Legal. Член президії ГС
"Українські емітенти".
Saad Legal - юридична компанія, яка спеціалізується на
питаннях корпоративного управління бізнесом та створення
системи його захисту.

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ:

1.Огляд основних змін законодавства:
- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (умовна
назва - «Про squeeze-out»)» (набрав чинності 04.06.2017р.);
- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту прав інвесторів» (повністю набере чинності 01.01.2018р.).
2. Надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
- межі компетенції органів Товариства;
- порядок прийняття рішень;
- обмеження заінтересованості;
- механізми мінімізації управлінських ризиків ;
- наслідки порушення порядку надання згоди на вчинення правочинів.
3. Squeeze-out & sell-out.
- порядок здійснення примусового та обов’язкового викупу;
- механізми squeeze-out за умови відсутності домінуючого пакету;
- повідомлення в процесі примусового викупу;
- взаємодія домінуючого акціонера, емітента, Центрального депозитарію та банку;
- ескроу-рахунок - відкриття, зарахування, виплата;

- визначення вартості викупу;
- наслідки порушення порядку примусового та обов’язкового викупу.
4. Загальні збори акціонерів:
- нові вимоги до порядку організації та скликання Зборів;
- нові вимоги до порядку проведення Зборів
- детальний алгоритм проведення загальних зборів акціонерів.
5. Приведення діяльності акціонерного товариства до вимог нового законодавства.
- порядок зміни типу акціонерного товариства;
- заміна свідоцтва про реєстрацію випуску;
- впровадження змін до статуту та внутрішніх положень;
- внесення змін до системи депозитарного обліку;
- наслідки для публічних акціонерних товариств після 01.01.2018р.
6. Формування органів акціонерного товариства:
- вимоги до порядку висунення кандидатів до органів Товариства;
- вимоги до порядку обрання членів органів Товариства;
- особливості діяльності Наглядової ради публічних акціонерних товариств.
7. Законодавчі ініціативи на 2018 рік.
8. Похідний позов – перший рік практики:
- хто є хто у похідному позові;
- огляд судової практики похідних позовів;
- перспективи застосування похідного позову як інструменту захисту прав акціонерів
або як інструменту впливу на акціонерне товариство.
9. Узагальнення судової корпоративної практики. Перші рішення з питань порушення
порядку надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Огляд судової
практики корпоративних спорів за останні роки.

***
Вартість – 2400 грн. Без ПДВ.
Абонентам ЛІГА:ЗАКОН знижки від -10%

Зареєструватися для участі у заході можна
за тел. 044 538-01-05 або за посиланням
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1190.htm

