ДВОДЕННИЙ ПРАКТИКУМ
14-15 листопада
Київ, БЦ «ЛІГА»

Нове законодавство щодо ТОВ і ТДВ
Сесія 1. Що нового для учасників ТОВ та ТДВ?
1. Загальний огляд змін, передбачених вказаними законами;
2. Нові механізми, запроваджені для Товариств в 2018 році:
2.1. Договір між учасниками Товариства щодо реалізації прав учасників (корпоративний
договір);
2.2. Договір між учасниками та кредиторами;
2.3. Безвідкличні довіреності;
2.4. Опціони на продаж і купівлю (Put and Call Option) часток в статутному капіталі;
2.5. Негативні зобов’язання.

Сесія 2. Органи управління в ТОВ. На що звернути увагу?
1. Посадові особи в ТОВ
1.1. Обов'язки та відповідальність посадових осіб
1.2. Обмеження та вимоги до посадових осіб
1.3. Конфлікт інтересів
1.4. Винагорода посадових осіб
1.5. Розірвання договору без виплати компенсації
2. Виконавчий орган ТОВ
2.1. Обрання та припинення повноважень
2.2. Компетенція та відповідальність виконавчого органу
3. Наглядова рада ТОВ
3.1. Правовий статус НР в ТОВ
3.2. Кому потрібна НР в ТОВ
3.3. Що визначити в статуті ТОВ про НР
3.4. Порядок діяльності, рекомендована компетенція
3.5. Обрання та припинення повноважень НР
3.6. Незалежний член НР в ТОВ

Сесія 3. Статутні документи та внесення змін до них. Реєстраційні дії щодо ТОВ
1. Що нового у питаннях збільшення статутного капіталу Товариства, а також обігу часток в статутному
капіталі Товариства:
1.1. Прийняття і реалізація рішення про збільшення статутного капіталу
1.2. Порядок відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або
третім особам;
1.3. Реалізація переважного права учасника Товариства.
2. Державна реєстрація – нові вимоги до підготовки документів і зміни у процедурі:
2.1. Особливості реєстрації створення Товариства;
2.2. Особливості внесення змін до відомостей, що зазначені у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – "ЄДР");
2.3. Чи можна зареєструвати зміни в ЄДР без відома Товариства і його керівника?

Сесія 4. Правочини ТОВ та правочини учасників ТОВ щодо свої часток
1. Значні правочини та правочини із заінтересованістю в ТОВ
1.1. Що таке значний правочин та правочин із заінтересованістю
1.2. Визначення органу для прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину
1.3. Що робити якщо мало чистих активів
1.4. Порядок застосування обмежень щодо вчинення правочинів та способи спрощення діяльності
ТОВ
1.5. Наслідки порушення порядку надання згоди на вчинення правочинів
2. Ваш боржник Товариство: що треба знати кредиторам, що фінансують Товариство або під
забезпечення, надане Товариством:
2.1. Застава частки в статутному капіталі Товариства;
2.2. Обмін боргу на частку в статутному капіталі Товариства.
3. Дивіденди в ТОВ
3.1. Обмеження виплати дивідендів
3.2. Відповідальність

Практикум проводять :

Шаді Саад
директор Saad Legal, заступник голови Ради учасників Національного
депозитарію України, член президії ГС "Українські емітенти"

Пацюк Віталій
Партнер юридичної компанії «КПД Консалтинг», адвокат.

Попов Олександр
Керівник напрямку ЮРЛІГА

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
3400 грн. (без ПДВ)
знижки від -10% абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН
Зареєструватися або отримати більш детальну інформацію можна
за тел. (044) 538-01-05
Або за посиланням

http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1413.htm

