
Останні законодавчі зміни 
корпоративного управління: 
досягнення та очікування

Харків - 2018



Зміни 2017

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення рівня корпоративного управління в 
акціонерних товариствах (так званий закон про squeeze-out) 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо корпоративних договорів 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 
емітентами цінних паперів (закон 2210) 
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Зміни 2018 - реалізація 
закону 2210

Нові вимоги щодо обсягів розкриття 
інформації акціонерними товариствами 
(річний звіт, квартальний звіт, звіт про 
корпоративне управління, звіт 
керівництва)
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Звіт керівництва (звіт 
про управління)

вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; 
інформацію щодо розвитку емітента; 
інформацію щодо придбання власних акцій 
емітентом; 
інформацію про наявність філіалів або інших 
відокремлених структурних підрозділів емітента; 
інформацію про схильність емітента до цінових 
ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/
або ризику грошових потоків; 
звіт про корпоративне управління.
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Звіт про корпоративне 
управління

посилання на  власний кодекс корпоративного управління або 
кодекс, який емітент застосовує; інше; 
при відхиленні від положень кодексу - пояснення зі сторони емітента; 
інформацію про проведені загальні збори акціонерів, опис питань, які 
розглядались на зборах, прийняті рішення; 
персональний склад наглядової ради та правління, про проведені 
засідання - опис питань, які розглядались, прийняті рішення; 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і 
управління ризиками; 
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного 
пакету акцій; 
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування 
акціонерів на зборах; 
порядок призначення та звільнення посадових осіб; 
повноваження посадових осіб.  5



Зміни 2018 - реалізація закону 2210 
Продовження (1)

Нові вимоги щодо способів розкриття 
інформації акціонерними товариствами 
(інформаційний агент, виключно 
електронне поширення інформації)
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Нові вимоги щодо порядку емісії цінних 
паперів (публічна оферта, проспект, ціна 
розміщення)
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Зміни 2018 - реалізація закону 2210 
Продовження (2)



Нові вимоги щодо внутрішніх 
документів акціонерного 
товариства(положення про винагороду 
членів наглядової ради, членів 
виконавчого органу; звіт про винагороду 
членів наглядової ради та виконавчого 
органу )
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Зміни 2018 - реалізація закону 2210 
Продовження (3)



Принципи формування положення 
про виногороду членів НР та ВО

винагорода членам наглядової ради та виконавчого органу товариства може 
включати фіксовані та змінні складові; 
якщо політикою винагороди товариства передбачаються змінні складові 
винагороди, встановлюються граничні обмеження змінних складових; 
застосування змінних складових винагороди має відбуватись згідно 
заздалегідь визначених і вимірюваних критеріїв оцінки ефективності, 
включаючи, критерії, що стосуються корпоративної соціальної відповідальності 
товариства, та пояснити, як вони сприяють виконанню бізнес-стратегії 
товариства та довгостроковим інтересам та стабільності товариства; 
якщо застосовується змінна складова винагороди, більша частина змінної 
складової має бути відстрочена на період часу, визначений у положенні про 
винагороду; 
договірні відносини з членами виконавчого органу повинні включати 
положення, що дозволяють товариству вимагати повернення змінної складової 
винагороди; 
виплати у випадку припинення договору (контракту) не повинні 
перевищувати фіксованої суми або фіксованої щорічної суми виплат за декілька 
років.
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Особливості виплати винагороди 
акціями товариства
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Виплата винагороди акціями може здійснюватися лише 
членам виконавчого органу. 

Акції передаються у власність не раніше ніж через три роки після 
їх включення як змінної складової винагороди до договору 
(контракту) з відповідним членом виконавчого органу. 

Надання права власності на акції товариства відбувається 
згідно заздалегідь визначених і вимірюваних критеріїв оцінки 
ефективності. 

Схеми, згідно яких члени виконавчого органу отримують 
винагороду у акціях повинні підлягати попередньому 
схваленню акціонерами на загальних зборах.



Плани на майбутнє

Електронні загальні збори акціонерів 

Дистанційні загальні збори акціонерів 

Однорівневі системи корпоративного управління 

M&A 

Новий кодекс (принципи) корпоративного 
управління 

Корпоративне управління в фінансових 
посередниках
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Дякую за увагу

Лібанов Максим Олександрович 
член Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 
Тел.: (044)254-4929 

maksym.libanov@nssmc.gov.ua 
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