ПРЕС-РЕЛІЗ

Дата: 06 04 16

M&A в Україні: передумови для оптимізму

Юридична фірма AEQUO спільно з редакцією газети «Юридическая практика» організовує
круглий стіл «M&A в Україні: передумови для оптимізму», в рамках якого відбудеться
презентація першого комплексного дослідження ринку злиття та поглинання в Україні. Захід
проводиться під егідою Фонду державного майна України та Антимонопольного комітету
України.

Дата: 21 квітня 2016 року, 10:00-12:30
Реєстрація: 9:30-10-00
Місце проведення: готель Hilton, бульв. Шевченка, 30

Дослідження ринку М&A підготовлено за ініціативою AEQUO спільно з авторитетним
спеціалізованим інформаційно-аналітичним ресурсом Mergermarket (Лондон, Великобританія).

СПІКЕРИ:
Анна БАБИЧ, партнер AEQUO
Ігор БІЛОУС, голова Фонду державного майна України
Юлія КОВАЛІВ, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Денис ЛИСЕНКО, керуючий партнер AEQUO
Юрій ТЕРЕНТЬЄВ, голова Антимонопольного комітету України

У ФОКУСІ ДИСКУСІЇ:
ситуація на ринку М&А в Україні у 2015 році: основні тренди, ключові сфери ділової
активності;
реформи, покликані підвищити інвестиційну привабливість країни;
плани приватизації і можливості для інвесторів;
зміна підходів АМКУ до видачі дозволів на концентрацію;
перспективи угод за участі інвестиційних фондів в 2016 році.
До участі запрошуються власники та керівники бізнесу, керівники юридичних департаментів
крупних компаній. Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
Реєстрація за посиланням: www.aequo.com.ua/ru/events/ma/ до 20 квітня 2016 року.
З організаторами можна зв’язатися через e-mail: pr@aequo.com.ua чи за тел.: +380 44 490 91 00

Про фірму

Бізнес центр «Вектор», вул. Б. Хмельницького, 52
Київ 01030 Україна
Т +38 044 233 65 99 | Ф +38 044 237 77 69
office@aequo.com.ua | www.aequo.com.ua

ПРЕС-РЕЛІЗ

Aequo – прогресивна українська юридична фірма з індустріальною спеціалізацією, яка об’єднує
висококваліфікованих визнаних адвокатів. Пріоритетом роботи фірми є досягнення бізнес цілей
своїх клієнтів. Значний галузевий досвід і глибоке розуміння бізнесу дозволяють фірмі
розробляти інноваційні стратегії та ефективні рішення найбільш складних питань.
Aequo надає комплексний юридичний супровід у таких сферах, як антимонопольне і конкурентне
право, банківське та фінансове право, інтелектуальна власність, корпоративне та комерційне
право, злиття та поглинання, оподаткування, вирішення спорів та міжнародний арбітраж, а
також ринки капіталу.
Серед клієнтів фірми – провідні українські та міжнародні компанії і організації, зокрема
Agroprosperis, Apax Partners, Apollo, Bunge, DuPont, EBRD, European Commission, Google, Inditex
Group, MTS Ukraine, NCH Capital, Pioneer Hi-Bred International, Samsung Electronics, Sandvik,
Synthon, Tetra Laval, Ukrainian Redevelopment Fund, UniCredit Group та ін.
AEQUO названа другою найінноваційнішою юридичною фірмою у Європі у сфері фінансового
права згідно з FT Innovative Lawyers 2015.

За додатковою інформацією, будь-ласка, звертайтеся до Юлії Червоноокої
Chervonookaya@aequo.com.ua, +380 44 233 65 99
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