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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Процес виходу акціонерного
товариства на рівень публічності, фінансової
прозорості та інвестиційної привабливості є
складним. Проте забезпечення системи
надання повної інформаційної забезпеченості
про власний фінансовий стан та діяльність
вимагає від акціонерного товариства ще
більших зусиль та старань.

Сьогодні визначення рівня
капіталізації акціонерного товариства
напряму залежить від місця акціонерного
товариства на фондовому рівня: лістингу,
кількості акцій, номінальної вартості тощо.
Але підвищення рівня капіталізації напряму
залежить не лише від фінансового стану та
місця підприємства на ринку товарів
(послуг), а й уміння розміщувати інформацію
про власну діяльність і тим самим залучати
нових інвесторів, забезпечувати попит на
власні акції.

На сучасному етапі більшість акціо-
нерних товариств мають велике коло
проблем щодо надання повної та достовірної
інформації про власний фінансовий стан,
діяльність на фінансовому ринку, співпрацю
з іншими фінансовими суб’єктами.

Питанням розробки напрямів
підвищення рівня капіталізації акціонерних
товариств займалися такі вчені та
економісти: Дж. Хітчер, В. Єсіпов,
Е. Інгільдєєва, М. Козоріз, Я. Кудря,
Г. Махоркова, В. Теренова, В. Щербаков та
інші. У своїх роботах вони досліджували не
лише сутність капіталізації акціонерних
товариств, методи оцінки, фактори, що на неї
впливають, а й напрями підвищення її рівня в
сучасних умовах розвитку економіки і
фондового ринку.

Основною метою статті є
обґрунтування важливості та основних етапів
розкриття інформації про акціонерне
товариство як одного з напрямів

забезпечення капіталізації акціонерних
товариств.

У Законі України ”Про акціонерні
товариства” визначено вимоги щодо надання
інформації безпосередньо акціонерам та
інформації для публічного розміщення.
Акціонерне товариство згідно з діючим
законом повинно мати власну веб-сторінку
та надавати інформацію про:

статут підприємства та його зміни;
державну реєстрацію;
положення про загальні збори;
положення про філії, представництва;
принципи корпоративного управління;
протокол загальних зборів;
висновки аудитора;
річну фінансову звітність;
проспект емісії цінних паперів;
відомості про афілійованих осіб.
Інформація, яку розміщує акціонерне

товариство на фондовому ринку про свій
стан та діяльність чи на власній сторінці,
повинна обов’язково бути достовірною,
повною та своєчасною. У процесі
підвищення рівня ринкової капіталізації
акціонерне товариство повинно, передусім,
забезпечити потенційного інвестора повним
обсягом інформації про стан та діяльність
акціонерного товариства, оскільки чим
вищий показник ринкової капіталізації
акціонерного товариства, тим на вигідніших
умовах можливо залучати кошти в інвесторів
та кредиторів.

Аналіз фондового ринку з точки зору
інформаційності свідчить про недостачу
інформації про діяльність акціонерних
товариств, їхню фінансову звітність,
результати співпраці з фінансовими
установами тощо. Хоча до більшості
акціонерних товариств застосовують
штрафні санкції за несвоєчасність та
неповність наданої інформації на фондовому
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ринку, проблема залишається невирішеною
(актуальною).

Отже, для забезпечення розкриття
інформації про акціонерне товариство
пропонуємо визначити перелік інформації
про акціонерне товариство, що забезпечить
йому вихід на вищий рівень ринкових
відносин, що сприятиме підвищенню
високого рівня ринкової капіталізації.
Інформація повинна містити:

1. Інформацію про акціонерне
товариство:

повна назва, місце знаходження,
контактна інформація;

дата та номер державної реєстрації;
створення та етапи розвитку;
філіали та представництва;
господарська діяльність (галузева

відповідність, основна діяльність, товари, які
виробляють) та постачальники підприємства,
відомості про спільну діяльність, майбутні
плани.

2. Інформацію про фінансово-еконо-
мічний стан акціонерного товариства:

показники фінансово-економічної ді-
яльності;

ринкова капіталізація акціонерного
товариства;

зобов’язання підприємства (види
зобов’язань, поручительства за зобов’язання
третіх осіб, кредитна історія);

цілі емісії цінних паперів та джерела
їхнього використання;

види цінних паперів у портфелі
акціонерного товариства та ризики, пов’язані
з купівлею цінних паперів.

3. Відомості (інформація) про осіб та
установи, пов’язані з діяльністю
акціонерного товариства:

особи, які належать до складу
правління;

відомості про акціонерів (акціонери,
які володіють понад 5%, 20% статутного
капіталу);

банки, у яких відкриті рахунки, стан
рахунків, банки-кредитори акціонерного
товариства;

компанії – аудитори;
компанії, що надають консультації;

компанії, цінні папери яких
перебувають у портфелі акціонерного
товариства;

інформація про осіб та підприємства,
пов’язані з емісією та розміщенням цінних
паперів;

інформація про інші компанії.
4. Інформацію про обсяги, терміни,

порядки та умови емісії за кожним видом
цінного паперу:

види, категорії (типи) і форми
випущених цінних паперів;

номінальна вартість цінних паперів;
обсяг випуску та ціна розміщення;
порядок, термін та умови оплати

розміщених цінних паперів.
5. Інформацію про фінансово-госпо-

дарську діяльність акціонерного товариства
(бухгалтерська звітність):

річна бухгалтерська звітність за
останні три роки;

відомості про вартість нерухомого
майна товариства;

відомості про розробки і ноу-хау під-
приємства, кошти, витрачені та отримані від
розробок;

відомості про спільні фінансові
операції;

відомості про доходи і видатки;
ліквідність акціонерного товариства,

достатність капіталу та обігових ресурсів;
чинники, які впливають на прибутки

та діяльність акціонерного товариства.
6. Інформацію про порядок та умови

розміщення цінних паперів:
інформація про цінні папери, що

розміщуються;
ціна цінних паперів, що розміщуються,

та прогнози зростання (чи зменшення) їхньої
вартості на ринку;

наявність обмежень або переваг на
придбання цінних паперів, що
розміщуються;

відомості про динаміку зміни цін на
цінні папери;

відомості про осіб та організації
(біржі, реєстратори), які надавали послуги в
процесі розміщення цінних паперів.

Розкриття інформації в повному обсязі
допоможе не лише залучити фінансові
ресурси для підвищення ринкової



капіталізації та покращення діяльності
акціонерного товариства, а й дасть змогу
мінімізувати паперовий документооборот і
розширить способи передачі інформації та
документів. Важливою умовою передачі
інформації є дотримання необхідних
реквізитів на документах, що
підтверджує як юридичну цінність, так і
достовірність документів, а відповідно й
інформації.

На практиці розкриття інформації про
діяльність та стан акціонерного товариства
доцільно здійснювати (розміщувати) на двох
веб-сторінках:

на офіційному сайті акціонерного
товариства – емітента цінних паперів;

на офіційному державному сайті,
зареєстрованому законодавчо, з визначеними
правилами, вимогами та обов’язковою
загальною доступністю, з можливістю
вносити інформацію, пропозицію та
запитання фінансовими посередниками,
домогосподарствами. Можливість проводити
форуми, он-лайн конференції, тобто
безпосередні контакти з акціонерними
товариствами, підвищить зацікавленість
інвесторів у вкладання коштів у товариства.

Контроль на веб-сторінці, на нашу
думку, повинна здійснювати Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку.
За недотримання вимог щодо надання
інформації на акціонерне товариство
доцільно не лише накладати штрафні санкції
у вигляді фінансових штрафів, а й тимчасово
вилучати інформацію про розміщення цінних
паперів для продажу.

Для визначення пріоритетності та
необхідності внесень змін або доповнень ін-
формації на веб-сторінці пропонують
створення бальної програми визначення
важливості інформації для всіх зацікавлених
в акціонерному товаристві суб’єктів. Така
система приведе до прозорої конкуренції,
визначення пріоритетності діяльності та
допоможе акціонерному товариству
визначити слабкі й сильні сторони своєї
діяльності та розміщення інформації.

Висновки. Законодавство і самі
акціонерні товариства не забезпечують повне
розкриття інформації про фінансовий стан та
діяльність. Запропонований перелік
інформації значно підвищить довіру
держави, потенційних інвесторів, акціонерів
та інших фінансових суб’єктів до
вітчизняних акціонерних товариств. А
використання веб-сторінок стане важливим
етапом на шляху міжнародного
співробітництва, забезпечить акціонерним
товариствам позитивну ділову репутацію.


