27 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
акціонерні товариства».
Основною метою нового закону є адаптація національного законодавства до
законодавства Європейського Союзу в сфері корпоративного управління.
Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення та виділу акціонерних
товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів.

Ключові новели нового Закону (частина друга):
мінімальний
розмір
статутного
капіталу
акціонерного
встановлюється на рівні 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

товариства

На сьогоднішній день законодавство містить вимогу щодо мінімального статутного
капіталу в розмірі 1250 мінімальних заробітних плат;
запроваджено діяльність радника з корпоративних прав, а також врегульовано
питання запровадження в акціонерному товаристві посади корпоративного секретаря.
В обов`язковому порядку посада
товариства запроваджується в:


корпоративного

секретаря

акціонерного

акціонерних товариствах, цінні папери яких допущені до торгів на організованому
ринку капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;

 банках, страховиках, недержавних пенсійних фондах, інших акціонерних
товариствах, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес відповідно до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів-власників простих акцій
товариства 100 і більше осіб.
В інших акціонерних товариствах може запроваджуватися посада корпоративного
секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за
цивільно-правовим договором;

новий закон вводить для акціонерних товариств поняття «корпоративний договір»
на зміну договору між акціонерами, який передбачено ст. 26-1 діючого закону.
Стороною корпоративного договору можуть бути:
 акціонери;
 саме товариство;
 треті особи.
Закон чітко встановлює, що сторони корпоративного договору зможуть обрати право,
яким регулюється корпоративний договір, за умови дотримання положень Закону
України «Про міжнародне приватне право»;

розширено коло осіб, яким надано право звертатися до суду з похідним позовом;

законом визначається перелік обовʼязків посадових осіб товариства, в тому числі
обов’язок:
 дотримуватись режиму конфіденційності інформації, включаючи комерційну
таємницю товариства;
 ухвалювати незалежні рішення, тобто діяти відповідно до законодавства та статуту
товариства;
 уникати конфлікту інтересів;
 сприяти досягненню товариством успішних результатів;
 діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
врегулювано питання відповідальності
товариства, зокрема шляхом:

посадових

осіб

акціонерного

 передбачення механізму відшкодування ними збитків;
 встановлення обмеження щодо зайняття посад в акціонерному товаристві та
можливості дострокового припинення повноважень посадових осіб акціонерного
товариства у разі завдання такими особами збитків товариству.

У випадках, якщо чисті активи товариства за даними останньої річної фінансової
звітності:
 будуть становити менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу
 знизяться більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на
кінець попереднього року

наглядова рада або рада директорів товариства
протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності
зобов’язана здійснити всі дії, пов’язані з підготовкою і проведенням загальних зборів,
до порядку денного яких включаються питання :

 про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства;
 про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства;
 про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу
товариства;
 затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

У разі порушення зазначеного обов’язку та визнання акціонерного товариства банкрутом
до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів:
 всі члени наглядової ради або ради директорів, які обіймали відповідні посади в
період невиконання вказаного обов’язку
 члени виконавчого органу, які не повідомили наглядову раду або раду директорів про
зниження вартості чистих активів товариства

солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства.
Зміни, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», направлені на
підвищення рівня корпоративного управління у господарських товариствах відповідно до
європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та
розширенню можливостей для залучення капіталу.
ВАЖЛИВО: Даний Закон набирає чинності з 01 січня 2023 року.

УВАГА! Законом закріплено обов’язок акціонерних товариств привести свою
діяльність, у тому числі статути та внутрішні положення, у відповідність із цим
Законом до 31 грудня 2023 року.

