Додаток № 10 до РЕГЛАМЕНТУ
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФІНАНСОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВАІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФІНАНС
УКРАЇНА»
Інформація щодо потенційного конфлікту інтересів
У разі наявності у Брокера конфлікту інтересів з Клієнтом у зв'язку із зацікавленістю щодо
купівлі-продажу цінних паперів пов'язаними особами Брокера та/або його посадовими
особами, та/або його фахівцями, що сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку,
Брокер зобов'язаний повідомити про це Клієнта до того, як будуть надані послуги Клієнту,
та отримати письмову згоду Клієнта на проведення такої операції.
Інформація про вимоги законодавства України про інститути спільного
інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у
венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування
Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 5 липня
2012 року N 5080-VI, фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови
придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних
паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі,
встановленому законом на 1 січня 2014 року.
Вимоги законодавства України щодо переважного права акціонерів приватного
акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року N
514-VI, статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне
право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником
до відчуження третій особі. У разі якщо статутом приватного акціонерного товариства
передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх
власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до
частин третьої - шостої цієї статті. Порядок реалізації переважного права акціонерів на
придбання акцій приватного акціонерного товариства, що пропонуються їх власником до
відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється статутом такого товариства.
Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання
акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах,
запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному
з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами
цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення
акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено статутом
товариства.
Строк переважного права, передбачений статутом товариства, не може бути меншим ніж
20 днів з дня отримання товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права
припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові
заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю
акцій.

