
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

 

 

Комітету Асоціації правників України з корпоративного права та фондового ринку 

щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств в частині імплементації 

положень законодавства ЄС 

 

 

 

 

 

4 вересня 2014 р. Комісія з цінних паперів і фондового ринку провела засідання Комітету з 

питань корпоративного управління, емісії та обігу пайових цінних паперів (далі – Комітет). 

На засіданні Комітету був презентований проект закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств в частині 

імплементації положень законодавства ЄС».  

 

Законопроект передбачав імплементацію окремих положень Директиви ЄС від 13 грудня 

1976 р. №77/91/ЕЄС, із змінами і доповненнями, також відомої як Друга Директива ЄС з 

права компаній. Ініціатива Комісії, зокрема, полягала у наданні акціонерному товариству 

можливості обмеження права існуючих акціонерів на переважне придбання акцій 

додаткового випуску за рішенням загальних зборів.  

 

Комісія посилається на статтю 33.4 (29.4) Директиви, відповідно до якої: 

 

 «Переважне право купівлі акцій не може бути обмежене або скасоване статутом або 

іншим установчим документом, хоча це може бути зроблено рішенням загальних 

зборів. Від виконавчого органу чи органу управління вимагається представити на 

таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин обмеження чи скасування 

переважного права на купівлю акцій, та обґрунтування запропонованої ціни 

випуску».  

 

Пропозиція Комісії викликала зауваження учасників ринку, в тому числі Асоціації правників 

України, які були висловлені членами Ради комітету АПУ з корпоративного права і 

фондового ринку під час засідання Комітету:  

 

1. Вибірковість. Пропозиція Комісії ґрунтується на вибірковій імплементації норм статті 

33 Директиви і не враховує положення частини першої цієї статті, відповідно до якої: 

 

«У випадку прийняття рішення про випуск додаткових акцій, які оплачуються 

грошовими коштами, існуючі акціонери мають переважне право придбати акції 

додаткового випуску пропорційно до кількості належних їм акцій у загальній кількості 

акцій товариства».   

 

Закон «Про акціонерні товариства» позбавляє акціонерів публічних товариств 

переважного права на придбання акцій додаткової емісії у публічному розміщенні. 

Таке право існує лише під час приватного розміщення, що є порушенням зазначеної 

статті Директиви.  

 

2. Невиправдано широка сфера дії. Пропозиція Комісії надати загальним зборам 

(читай – мажоритарному акціонеру) права скасувати можливість інших акціонерів 

придбати акції додаткового випуску переважно перед третіми особами поширювалась 

в тому числі на приватні акціонерні товариства, а також на публічні товариства, за 

акціями яких не розраховується біржовий курс.  

 



Це є невиправданим поширенням сфери дії Директиви. Директива поширюється лише 

на публічні компанії.  Отже, приватні акціонерні товариства мають бути виключені з-

під дії запропонованих змін. На переконання Асоціації правників, термін «публічна 

компанія», який використовується в європейському праві, в контексті вітчизняних 

реалій не можна поширювати на всі українські публічні товариства. Публічними 

можна вважати лише ті компанії, за акціями яких розраховується біржовий курс. Інші 

компанії вимушено підтримують публічний статус лише через те, що кількість 

акціонерів в таких компаніях перевищує 100.  В переважній кількості випадків 

велика кількість акціонерів свідчить не про публічність компанії, а про існування у 

неї проблеми так званих баластних акціонерів, тобто осіб, які втратили зв’язок із 

компанією. Насправді такі компанії за своєю суттю є приватними, або квазі-

публічними. Таким чином, поширення на такі компанії європейського законодавства, 

яке розраховане на справжні публічні компанії, було б помилкою.  

 

3. Несистемність. Друга Директива ЄС з права компаній містить багато положень, з 

якими українське право не є гармонізованим. У Додатку №1 наводиться перелік 

випадків невідповідності, який не претендує на вичерпність, але є достатнім для того, 

щоб скласти уявлення про масштаби невідповідності.  

 

На думку Асоціації,  урядові ініціативи з гармонізації українського права до права ЄС 

в рамках обов’язків України за Угодою про Асоціацію мають бути системними. Уряд 

повинен визначити коло норм українського корпоративного права, які не 

відповідають праву ЄС, і затвердити програму поступового приведення цих норм у 

відповідність із правом ЄС. Цілком виправданим є підхід, відповідно до якого 

імплементація деяких норм має бути відкладена на майбутнє. Згідно з Угодою,  

Україна має від трьох до п’яти років для реалізації свого обов’язку з гармонізації 

корпоративного права із правом ЄС. Юридична громадськість може сподіватися 

отримати від Уряду пояснення, чому саме реалізація деяких норм  відкладається, в 

той час як інші норми впроваджуються негайно.  

 

На думку Асоціації, першочергове впровадження норми про позбавлення акціонерів 

переважного права на придбання акцій додаткового випуску  є невиправданим.   

 

Асоціація правників України із задоволенням сприйняла реакцію Комісії на висловлену 

критику. Комісія зняла законопроект з розгляду і перенесла лише деякі його норми до 

нового законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав 

інвесторів»1 (далі – Законопроект щодо прав інвесторів).  

 

Зокрема, ми вітаємо рішення Комісії, по-перше, відмовитись від планів поширення на 

приватні акціонерні товариства коментованої норми про позбавлення акціонерів 

переважного права на придбання акцій додаткового випуску. По-друге, Комісія прийняла 

компромісне рішення про поетапне застосування коментованої норми до різних груп 

публічних компаній. Норма поширюватиметься:  

 

 з моменту набрання законом чинності - лише на ті публічні акціонерні товариства, за 

акціями яких розраховується біржовий курс;  

 через два роки після набуття чинності Угодою про Асоціацію – на решту публічних 

акціонерних товариств2.  

 

Інші пропозиції Асоціації правників враховані не були, тому ми вирішили винести 

обговорення цих питань у публічну площину.  

 

Отже,  закликаємо  Комісію  врахувати  в  Законопроекті  щодо  прав  інвесторів  положення 

статті  33.1  Другої  Директиви  і  застосувати універсальний підхід до приватних і публічних 

                                                           
1
 http://www.nssmc.gov.ua/law/19018 

2
 Частина друга пункту 1 Прикінцевих і перехідних положень Законопроекту щодо прав інвесторів.  

http://www.nssmc.gov.ua/law/19018
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Перелік випадків невідповідності українського права Другій Директиві ЄС з права 

компаній 

 

1. стаття 10(3) Директиви вимагає, щоб звіт незалежного оцінювача майнового внеску 
до статутного капіталу ПАТ підлягав опублікуванню відповідно до законодавства; 

2. стаття 13 Директиви вимагає, щоб у законодавство була введена норма, відповідно 

до якої упродовж строку не менше двох років з моменту створення ПАТ будь-яке 

придбання таким ПАТ майна за ціною, яка перевищує 10% статутного капіталу, у 

його акціонерів або їхніх пов’язаних осіб повинне супроводжуватись незалежною 

оцінкою майна (із публікацією звіту оцінювача), а також повинне затверджуватися 

загальними зборами ПАТ; 

3. стаття 17(3) Директиви вимагає, щоб розмір виплачуваних ПАТ дивідендів не 

перевищував розмір чистого прибутку ПАТ за останній звітний рік з урахуванням 

непокритих збитків попередніх періодів (зі статті 30 Закону України “Про акціонерні 

товариства” випливає, що наявність непокритих збитків попередніх періодів не 

впливає на можливість виплати дивідендів); 

4. стаття 18 Директиви встановлює наслідки неправомірної виплати дивідендів: 

акціонери повинні повернути виплачені їм дивіденди, якщо ПАТ доведе, що вони 
знали або не могли не знати про порушення порядку виплати дивідендів; 

5. стаття 19 Директиви вимагає, щоб у випадку виникнення у ПАТ значних збитків 

(50% статутного капіталу або менше) обов’язково скликалися загальні збори 

акціонерів для того, щоб визначити, чи ліквідувати таке ПАТ, чи вжити інших 
заходів; 

6. стаття 20 Директиви не тільки забороняє підписку ПАТ на власні акції, але й 

забороняє іншим особам здійснювати підписку на акції ПАТ в інтересах/за рахунок 
такого ПАТ; 

7. стаття 22 Директиви передбачає випадки, коли ПАТ може придбати власні акції не в 

порядку викупу (зокрема, стягнення власних акцій за боргами, придбання власних 

акцій внаслідок приєднання до ПАТ юридичної особи, яка володіла такими 
акціями);  

8. стаття 24(1) Директиви передбачає, що ПАТ, яке придбало власні акції і відображає 

їх у бухгалтерському обліку як актив, повинне сформувати резерв у розмірі вартості 

такого активу; 

9. стаття 24(2) Директиви визначає, яку інформацію щодо власних акцій, якими 

володіє ПАТ, воно повинне відобразити у своєму річному звіті (українське 
Положення про розкриття інформації вимагає розкриття не всієї такої інформації4); 

10. стаття 25(1) Директиви встановлює, що ПАТ не має права надавати забезпечення 

за позиками для придбання акцій такого ПАТ (в Україні заборонене лише надання 

поруки); 

11. стаття 27 Директиви прирівнює прийняття ПАТ власних акцій в якості забезпечення 

до викупу таких акцій і вимагає, щоб процедури, застосовні при викупі акцій, 
застосовувались і при прийнятті акцій у забезпечення; 

12. стаття 28 Директиви прирівнює до викупу власних акцій придбання акцій ПАТ 

іншим господарським товариством, яке контролюється цим ПАТ (в Україні це 

                                                           
4
 Частина 4 розділу X Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 

затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 3 грудня 2013 

року. 
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питання врегульоване лише через загальну заборону корпоративним підприємствам 
володіти цінними паперами холдингової компанії5); 

13. стаття 29(2) Директиви передбачає, що установчі документи ПАТ можуть містити 

механізм так званого “дозволеного капіталу” (authorised capital), тобто можливості 

за рішенням загальних зборів надати органам ПАТ повноваження збільшувати 
статутний капітал ПАТ до певної встановленої межі; 

14. стаття 33 Директиви передбачає, що акціонери ПАТ мають переважне право (яке 

може не використовуватись у випадку відповідного рішення загальних зборів) не 

тільки в процесі приватного, але й публічного розміщення акцій; 

15. стаття 34 Директиви вимагає, щоб повідомлення про скликання загальних зборів 

ПАТ, порядок денних яких містить питання про зменшення статутного капіталу ПАТ, 
зазначало мету зменшення статутного капіталу і механізм такого зменшення; і 

16. стаття 36(2) Директиви вимагає, щоб законодавство забороняло зменшення 

статутного капіталу ПАТ та/або виплату коштів акціонерам, доки вимоги всіх 

кредиторів не будуть задоволені (українське законодавство в таких випадках надає 
кредиторам певні правомочності, але не забороняє зменшення статутного капіталу). 

 

 

 

                                                           
5
 Стаття 5(4) Закону України “Про холдингові компанії в Україні” № 3528-IV від 15 березня 2006 року. 


