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Шановний пане Прем’єр-міністре!

Засвідчуємо Вам нашу повагу та, користуючись нагодою, хочемо подякувати Вам за
лідерство під час пандемії COVID-19.

Враховуючи Вашу важливу роль як ключової особи в Україні, відповідальної за
інвестиційний клімат, ми просимо Вас звернути увагу на питання постійного тиску та
рейдерських спроб захопити контроль над компанією «Овостар Юніон». Ми вважаємо, що
це питання варте Вашої уваги, оскільки «Овостар Юніон» частково належить іноземним
інвесторам. Якщо ситуація не буде вирішена відповідно до верховенства права, це
продовжуватиме негативно впливати на постійні зусилля Вашого уряду щодо підвищення
інвестиційної привабливості України.

«Овостар Юніон» є українською історією інвестиційного успіху. Сьогодні це один з
провідних українських виробників та експортерів курячих яєць та яєчних продуктів.
«Овостар Юніон» успішно торгує своєю продукцією у більш ніж 50 країнах світу. Канада
та Польща пишаються тим, що стали частиною цієї історії успіху, оскільки серед
акціонерів компанії є такі великі міжнародні інституційні інвестори, як канадський
інвестиційний фонд  «Fairfax Holdings» та польські «Generali Group» і «Aviva Poland».

Обґрунтування, яке рейдери використовують для спроби захопити контроль над
«Овостар», було б сміховинним, якби наслідки не були такими серйозними. Якщо дуже
коротко: ЗАТ «МакарОВО» було погано керованою компанією, яка у 2013 році була
доведена до банкрутства. Активи ЗАТ «МакарОВО» були обтяжені іпотекою на користь
банку «НАДРА», який був визнаний неплатоспроможним у лютому 2015 року
Національним банком України. Колишні активи «МакарОВО» були продані, а потім
перепродані. У 2018 році «Овостар» придбав ці проблемні активи у «BV Trading».
Сьогодні рейдери звинувачують «Овостар» в організації банкрутства «МакарОВО». Що



робить цю претензію ще менш переконливою, так це те, що колишні власники
«МакарОВО» запропонували відмовитись від свого позову, якщо «Овостар» погодиться на
одноразову готівкову оплату на їхню користь.

Нас турбує те, що Генеральна прокуратура дозволила передати в суд ці обвинувачення у
змові в першу чергу. Не відхиливши явно надумані звинувачення, уряд України змусив
«Овостар» та його міжнародних інвесторів захищатись від диких звинувачень у судовій
системі, де деякі судді все ще готові виносити вердикти на платній основі. Отже,
дозволивши подальший розгляд справи, уряд України мимоволі підтримав спроби
рейдерів викрасти «Овостар Юніон» у законних власників. Це явно суперечить публічно
оголошеному зобов’язанню Вашого уряду захищати права та інтереси іноземних
інвесторів.

За останні кілька років Україна зробила важливі кроки для покращення інвестиційної
привабливості країни. Однак такі ситуації, як ми описуємо тут, підривають довіру
міжнародних інвесторів до судової влади України та до українських державних установ в
цілому.

Ми щиро сподіваємось, що розгляд справи «Овостар Юніон» щодо захисту законних прав
власності компанії буде проведено з повною відповідністю принципам неупередженості,
законності та об’єктивності. Ми також сподіваємось, що судові установи, яким доручено
захищати права іноземних інвесторів в Україні, матимуть можливість винести рішення у
справі «Овостар» без будь-якого невиправданого тиску з боку третіх сторін.

Негайне припинення юридичних переслідувань «Овостар Юніон» матиме прямий і
позитивний вплив на інвестиційний клімат України. В цьому контексті звертаємось до Вас
з проханням вжити всіх заходів в рамках законодавчого поля та Вашої компетенції з метою
забезпечення захисту законних прав та інтересів «Овостар Юніон».

З повагою,

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза


