Dear colleagues,

Шановні колеги!

Welcome to the Fifth Annual Ukrainian Investment forum organized by
the CFA Society Ukraine with the support of CFA Institute. The core
topic of this year’s Forum is «Evolution after Revolution», which logically
flows from last year’s «Crucial moment of choice». Over this dramatic
year Ukraine indeed has made its crucial choice to fully depart from
its soviet past by signing and ratifying the Association Agreement with
the European Union and declaring its ultimate goal of EU membership.
Such a complex goal cannot be achieved through revolution only, but
rather through the hard, consistent and meticulous work of building
a country based on European «acquis». The Ukrainian Association
of Investment Professionals «CFA Society Ukraine» stands ready to
assist Ukraine in implementing a comprehensive reform agenda on its
path to the EU.

Ми раді вітати Вас на П’ятому Українському Інвестиційному Форумі,
організованому Асоціацією інвестиційних професіоналів «CFA Society
Ukraine» за підтримки CFA Institute. Головною темою цьогорічного Форуму
є «Еволюція після революції,» яка логічно доповнює минулорічну тему
«Вирішальний момент вибору». Протягом останнього драматичного року
Україна, нарешті, зробила свій вирішальний вибір остаточно розірвати
з радянським минулим шляхом підписання та ратифікації Угоди про
Асоціацію із Європейським Союзом та задекларувавши кінцеву мету
стати повноправним членом Євросоюзу. Проте така складна мета не
може бути досягнута лише шляхом революції, натомість потрібна тяжка,
послідовна і ретельна праця побудови країни на принципах правового
доробку Євросоюзу. Асоціація інвестиційних професіоналів «CFA Society
Ukraine» висловлює свою готовність допомагати Україні у впровадженні
всебічних реформ на шляху до Євросоюзу.

Let me further mention that CFA Society Ukraine (www.cfainstitute.org)
is a non-profit volunteer-driven association of investment professionals
and its annual Investment Forum is a not-for-profit event organized by
volunteer efforts, which enables us to keep it free from direct corporate
or political influence and create outstanding networking opportunities
for participants. CFA Society Ukraine is a part of the global CFA
Institute (www.cfainstitute.org) network of over 120,000 investment
professionals committed to leading the investment profession globally
by setting the highest standards of ethics, education, and professional
excellence for the ultimate benefit of society. Currently, CFA Society
Ukraine includes close to 100 members, mainly CFA Charterholders
and Candidates. Every year in Ukraine close to 200 candidates attempt
CFA Exams, as they have become the benchmark knowledge base in
the investment profession. Our student competition in equity research,
CFA Institute Research Challenge, annually registers approximately
25 teams from leading Ukrainian universities. This clearly shows that
the younger part of Ukrainian society is ready to embrace the modern
education and professional standards as well as the ethical principles
promoted by the CFA Institute.

Дозвольте зазначити, що CFA Society Ukraine є неприбутковою
волонтерською організацією, яка об’єднує інвестиційних професіоналів, а
щорічний Форум - некомерційним заходом, організованим волонтерами,
що дозволяє зберігати незалежність від прямого корпоративного та
політичного впливу, а також створювати виключно сприятливі умови
для спілкування учасників. CFA Society Ukraine є частиною глобальної
мережі CFA Institute (www.cfainstitute.org), яка об’єднує понад
120 тис. інвестиційних професіоналів задля лідерства в інвестиційній
професії шляхом встановлення найвищих стандартів етики, освіти та
професіоналізму з кінцевою метою створювати вартість для суспільства
в цілому. На сьогодні Асоціація інвестиційних професіоналів «CFA Society
Ukraine» налічує майже 100 членів, переважно з сертифікатом CFA та
кандидатів на його отримання. Щороку в Україні понад 200 кандидатів
здають іспити CFA, які вже стали стандартом знань в інвестиційній
професії. Водночас студентське змагання із написання досліджень по
акціях щороку збирає близько 25 універститетських команд і є третім
найбільшим у світі. Все це чітко засвідчує, що молоде покоління українців
готове прийняти сучасні стандарти освіти, професіоналізму та високі
етичні принципи, які підтримує CFA Institute.

Please support the initiatives of CFA Society Ukraine and help us nurture
higher professional, education and ethical standards in the investment
industry.

Закликаємо Вас підтримати ініціативи CFA Society Ukraine і допомогти
нам плекати високі професійні, освітні та стандарти етичні поведінки
в інвестиційній індустрії України.

Best regards,
Yevhen Hrebeniuk, CFA
President of CFA Society Ukraine

З повагою
Євген Гребенюк, CFA
Президент Асоціації інвестиційних професіоналів
«CFA Society Ukraine»
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AGENDA / ПОРЯДОК ДЕННИЙ

08:00 – 08:40

REGISTRATION AND MORNING COFFEE

РЕЄСТРАЦІЯ ТА РАНКОВА КАВА

08:40 – 09:00

OPENING REMARKS

ВСТУПНЕ СЛОВО

Attila Koksal, CFA

Аттіла Коксал, CFA

Yevhen Hrebeniuk, CFA

Євген Гребенюк, CFA

KEYNOTE SPEECH

КЛЮЧОВА ПРОМОВА

Valeriia Gontareva

Валерія Гонтарева

Board Member, CFA Institute

Член правління, CFA Institute

President, CFA Society Ukraine

09:00 – 09:15

Президент, CFA Society Ukraine

Governor, National Bank of Ukraine

Голова, Національний банк України

PANEL I:

09:15 – 11:00

ПАНЕЛЬ I:

THE CHOICE WAS MADE, BUT WILL
EU INTEGRATION REALLY BECOME
A CRUCIAL DRIVER OF REFORMS?

ВИБІР ЗРОБЛЕНО, АЛЕ ЧИ СТАНЕ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ОСНОВНИМ
РУШІЄМ РЕФОРМ?

Subtopics:

Теми для обговорення:

• EU Association Agreement – is this a complete reform
action plan?
• Who will implement the reforms? What can and
should we expect from Ukraine’s new parliament and
government?
• What challenges can Ukrainian businesses expect when
implementing the EU Association Agreement?
• Search for alternatives: can Ukraine survive without
foreign trade with Russia?
• Is there a possibility that Russian businesses will start to
relocate to «European» Ukraine?
• Is economic prosperity possible alongside a constant
security threat?
• When will Ukraine become an integral part of the global
financial system?
• Key global trends affecting the global economy in 2015

• Чи є Угода про Асоціацію з ЄС достатньою умовою
для реформ в Україні?
• Хто впроваджуватиме реформи? Що очікувати від
нового парламенту і уряду?
• Які виклики постануть перед українськими компаніями
в ході імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС?
• Пошук альтернатив: чи зможе Україна вижити без
зовнішньоторгівельних відносин з Росією?
• Чи є вірогідність перенесення бізнесу в
«Європейську» Україну російськими компаніями?
• Чи можливе економічне процвітання під тиском
постійної загрози безпеці?
• Коли Україна стане повноцінним учасником
міжнародної фінансової системи?
• Найважливіші глобальні тенденції, що визначатимуть
світову економіку в 2015 році

Moderator / Модератор:
Andriy Kulykov
«Svoboda Slova» Anchor, ICTV

Андрій Куликов
Ведучий суспільно-політичного ток-шоу
«Свобода слова», телеканал ICTV

Speakers / Доповідачі:
Valeriia Gontareva

Валерія Гонтарева

Jan Tombiński

Ян Томбінскі

Qimiao Fan

Чімяо Фан

Dmytro Shymkiv

Дмитро Шимків

Governor, National Bank of Ukraine
Ambassador, Head of EU Delegation to Ukraine
Country Director for Ukraine, Belarus and Moldova,
World Bank
Deputy Head, the Administration of the President
of Ukraine / Chairman, Executive Committee of
National Council for Reforms
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Голова, Національний банк України
Посол, Голова Представництва ЄС в Україні
Директор у справах України, Білорусі
та Молдови, Світовий банк
Заступник Глави, Адміністрація Президента
України / Голова, Виконавчий комітет
Національної ради реформ
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AGENDA / ПОРЯДОК ДЕННИЙ

11:00 – 11:30

COFFEE BREAK

ПЕРЕРВА НА КАВУ

PANEL II:

11:30 – 13:00

ПАНЕЛЬ II:

DRIVERS FOR ECONOMIC RECOVERY:
THE NEW UKRAINE

РУШІЙНІ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ: НОВІТНЯ УКРАЇНА

Subtopics:

Теми для обговорення:

• How is the Ukrainian economy surviving the 2013-14
crisis?
• Will the opening up of the EU market become a key
driver for Ukraine’s economic recovery?
• Are the current security risks for economic recovery
overestimated?
• How important is the role of donor programs for Ukraine
to embark on a sustainable economic recovery path?
• Is the gas price issue becoming less crucial for Ukraine’s
macroeconomic outlook?
• The economic outlook for 2015: expert estimates
• The outlook for the hryvnia in 2015: is inflation targeting
achievable?
• What macroeconomic stance will the newly elected
authorities adopt?
• Which domestic industries stand to win/lose the most in
2015?
• Reform of Ukraine’s public finances: how strong a
growth driver?

• Як українська економіка переживає кризу 2013-14 років?
• Чи стане відкриття ринку ЄС для українських
товаровиробників головним чинником економічного
відновлення України?
• Чи наявне завищення оцінки поточних безпекових
ризиків для економічного зростання?
• Яка роль програм фінансових донорів України
у відновленні сталого економічного росту?
• Чи зменшується важливість ціни на газ для
макроекономічного середовища України?
• Експертна оцінка економічних очікувань на 2015
• Які перспективи гривні на 2015 рік: чи досяжне
інфляційне тарґетування?
• Можливий макроекономічний курс нового
парламенту і уряду
• Які сектори економіки виграють/втратять найбільше
у 2015 році?
• Наскільки потужним рушієм росту може бути
реформа бюджетної сфери України?

Moderator / Модератор:
Andriy Bespyatov, Ph.D., CFA
Executive board member, CFA Society Ukraine

Андрій Безп’ятов, Ph.D., CFA
Член ради директорів, CFA Society Ukraine

Speakers / Доповідачі:
Dimitri Gvindadze

Дімітрі Гвіндадзе

Dmytro Sologub, CFA

Дмитро Сологуб, CFA

Andriy Bulakh, ACCA

Андрій Булах, ACCA

Timothy Ash

Тімоті Еш

Lead Regional Economist, EBRD /
Minister of Finance of Georgia in 2011-2012
Head of Research, Raiffeisen Bank Aval /
Board Member of VoxUkraine
Office Managing Partner, Deloitte Ukraine
Head of Emerging Markets Research,
Standard Bank
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Провідний економіст по регіону, ЄБРР /
Міністр фінансів Грузії у 2011-2012 рр.
Керівник відділу досліджень, Райффайзен Банк
Аваль / Член наглядової ради VoxUkraine
Керуючий партнер, компанія «Делойт», Україна
Керівник відділу аналізу ринків,
що розвиваються, Standard Bank
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AGENDA / ПОРЯДОК ДЕННИЙ

13:00 – 14:30

LUNCH

ОБІД

PANEL III:

14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬ III:

BANKING AND PUBLIC DEBT FINANCING:
END OF THE GOVERNMENT’S CROWDING
OUT POLICY?

БАНКІВСЬКЕ ТА ПУБЛІЧНЕ БОРГОВЕ
ФІНАНСУВАННЯ: КІНЕЦЬ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ ЗАМІЩЕННЯ?

Subtopics:

Теми для обговорення:

• The ongoing banking crisis: how deep will it be and how
long will it last?
• What Government/CB reforms will allow Ukraine
torebuild its domestic sovereign yield curve?
• What policy measures will facilitate the recovery of bank
lending and the public debt market?
• Banking credit vs. public debt market – which will drive
the recovery?
• What debt financing options are currently available to
Ukrainian businesses?
• Eurobond market – when will the door re-open for
Ukrainian issuers?
• Will current and expected policy measures lead to lower
real interest rates?
• Distressed asset market: opportunities and potential size
• Will European banks stage a comeback?
• Will the public debt market become the dominant source
of wholesale funding for businesses?

• Наскільки глибока і тривала нова банківська криза?
• Які заходи Уряду/НБУ сприятимуть відновленню
ринкової кривої дохідності по внутрішньому
суверенному боргу?
• Які заходи сприятимуть відновленню банківського
кредитування і публічних ринків боргу?
• Що стане локомотивом економічного відновлення:
банківський кредит чи публічні боргові ринки?
• Які варіанти боргового фінансування наразі доступні
для українського бізнесу?
• Ринок єврооблігацій – коли очікувати на відкриття
«вікна»?
• Чи сприятимуть поточні та очікувані реформи
зменшенню реальних відсоткових ставок?
• Ринок проблемних активів: розмір та бізнес можливості
• Чи повернуться Європейські банки?
• Чи стане публічний борговий ринок джерелом
фінансування бізнесу?

Moderator / Модератор:
Vladyslav Rashkovan
Board member/Director of the Department
of Strategy and Reforms, National Bank of Ukraine

Владислав Рашкован
Член правління/Директор Департаменту стратегії
та реформування, НБУ

Speakers / Доповідачі:
Vilaliy Lisovenko

Віталій Лісовенко

Evgeniya Chemerys

Євгенія Чемерис

Rufat Alimardanov, CFA

Руфат Алімарданов, CFA

Sergey Sosnov,

Сергій Соснов,

Deputy Minister, Ministry of Finance of Ukraine
Chairman of the Board, Credit Agricole Bank
Country Head in Ukraine and Belarus, IFC

CEO, Founder, Zen Assets (London)
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Заступник Міністра, Міністерство фінансів України
Голова правління, Креді Агріколь Банк
Голова регіонального представництва в Україні
та Білорусі, IFC
Голова правління, Засновник, Zen Assets (London)
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AGENDA / ПОРЯДОК ДЕННИЙ

16:00 – 16:30

COFFEE BREAK

ПЕРЕРВА НА КАВУ

PANEL IV:

14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬ IV:

EQUITY INVESTMENTS: COMEBACK THROUGH
TRANSFORMATION

ІНВЕСТИЦІЇ В АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ:
ВІДРОДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦІЮ

Subtopics:

Теми для обговорення:

• What opportunities does the EU Association
Agreement open up for Ukrainian companies
and investors?
• Prospects, timing and conditions of investments from
the EU
• Key impediments to attracting direct foreign investments:
marco- and micro (company) levels
• Key changes required to improve the investment climate
in Ukraine
• Is it a good time to buy now for private equity and
special situations investors?
• Target industries for equity investors in Ukraine: what
will investors be looking at despite the crisis?
• Available options to attract equity investors. When to
expect IPO windows?
• Foreign vs. local investors: who is more attractive?
• Private equity – how has 2014 changed the market
landscape?

• Які додаткові можливості відкриє Договір про
асоціацію з ЄС для українських компаній та
інвесторів?
• Перспективи та часові рамки отримання інвестицій із ЄС
• Основні перепони на шляху залучення прямих
інвестицій: макро- та мікрорівень
• Основні зміни необхідні для покращення
інвестиційного клімату в Україні
• Чи зараз є вдалий момент для приватних інвестицій у
акціонерний капітал та інвесторів у особливі ситуації?
• Цільові галузі для інвестицій в акціонерний капітал в
Україні: на що зважатимуть інвестори попри кризу?
• Існуючі можливості залучення інвесторів в
акціонерний капітал. Коли очікувати вікон для IPO?
• Іноземні чи локальні інвестори: хто є більш
привабливим?
• Інвестиції у приватний акціонерний капітал – як 2014
рік змінив ринкову ситуацію?

Moderator / Модератор:
Dmytro Аnufriev, CFA
Partner of Corporate Finance department, Deloitte

Дмитро Ануфрієв, CFA
Партнер, керівник департаменту корпоративних
фінансів, компанія «Делойт»

Speakers / Доповідачі:
Attila Koksal, CFA

Аттіла Коксал, CFA

Konstantin Magaletskyi

Костянтин Магалецький

Slava Rabinovich

Слава Рабінович

Brian Best

Брайан Бест

Oleg Batyuk

Олег Батюк

COCKTAIL RECEPTION

КОКТЕЙЛЬ-ПРИЙОМ

Board Member, CFA Institute / Board member, Unlu
Securities
Partner, Horizon Capital

Director, Diamond Age Capital Advisors
Managing Director, Head of Investment Banking,
Dragon Capital
Managing Partner, Dentons, Kyiv office

18:00 – 22:00

6

Член правління, CFA Institute / Член правління,
Unlu Securities
Партнер, Horizon Capital

Директор, Diamond Age Capital Advisors
Керуючий директор, інвестиційно-банківські
послуги, Dragon Capital
Керуючий партнер, Dentons, Київський офіс
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Speakers/Спікери

Attila Koksal, CFA, Board member of the Board of Governors, CFA Institute
Board member of Unlu Securities, Turkey’s leading investment house. Mr. Koksal began his career in 1985 at the Center for International
Financial Research, Inc., in Princeton. Between 1988 and 2001, Mr. Koksal held senior positions in Turkey’s leading financial institutions and
associations until he became a partner at Dundas Unlu. He currently serves as a board member of the CFA Institute Board of Governors and
as chair of the External Relations and Volunteer Involvement Committee. He also previously served as PCR of the Eastern Europe, Middle
East, and Africa region, and as president of the Istanbul Society. Mr. Koksal holds MBA from Drexel University.
Аттіла Коксал, CFA, Член правління, CFA Institute
Член ради директорів Unlu Securities – провідної інвесткомпанії Туреччини. Пан Коксал розпочав кар’єру в 1985 році в Центрі Міжнародних фінансових
досліджень у Прінстоні. В 1988-2001 рр. займав керівні посади в провідних фінансових установах та професійних асоціаціях Туреччини, згодом став
партнером в Dundas Unlu. Наразі є членом правління CFA Institute. Пан Коксал має диплом MBA університету Drexel.
Yevhen Hrebeniuk, CFA, President, CFA Society Ukraine
Elected as President of CFA Society Ukraine in September 2014. Prior to his current position of financial sector specialist at the World Bank,
Mr. Hrebeniuk worked for seven years as equity analyst covering banking sector at the investment banks (Troika Dialog and Millennium
Capital). Mr. Hrebeniuk started his career in 1996 as diplomat and performed the duties of the Consul of Ukraine in Lebanon and Switzerland.
Mr. Hrebeniuk holds Master’s degree in International Information from Kyiv National Taras Shevchenko University and Master’s degree in
Public and International Affairs from the University of Pittsburgh.
Євген Гребенюк, CFA, Президент, CFA Society Ukraine
Був обраний Президентом CFA Society Ukraine у вересні 2014 року. До переходу на роботу спеціалістом фінансвого сектору у Світовиму банку працював
майже 7 років аналітиком ринку акцій банківського сектору в інвестиційних банках (Тройка Діалог та Міленіум Капітал). Пан Гребенюк розпочав свою кар’єру
у 1996 році в якості дипломата і виконував обов’язки консула України у Лівані та Швейцарії. Закінчив Київський національний університет імені Тараса
Шевченка з дипломом магістра міжнародної інформації та Університет Піттсбургу з дипломом магістра міжнародних відносин та державного управління.
Valeriia Gontareva, Governor, National Bank of Ukraine
Mrs. Gontareva has over 20 years of experience working for leading local and international financial institutions in Ukraine. Since
June 2014 she has held the post of Chairman of the National Bank of Ukraine. Prior to joining the National Bank, Mrs. Gontareva was
responsible for the Asset Management business of Investment Capital Ukraine (ICU). In 2001-2007 Mrs. Gontareva held the post of First
Deputy Chairman of the Board and Head of Financial Markets at ING Bank Ukraine. Before that she served as a member of the Board
of Societe Generale Ukraine.
Валерія Гонтарева, Голова, Національний банк України
Має понад 20 років досвіду роботи у провідних вітчизняних та міжнародних фінансових інституціях в Україні. З червня 2014 року обіймає посаду Голови
НБУ. До переходу в Нацбанк пані Гонтарева відповідала за управління активами в компанії «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU). В 2001-2007 рр. обіймала
посаду Першого заступника Голови правління та начальника управління фінансових ринків в ING Банк Україна. А до того була Членом правління банку
Societe Generale Україна.
Andriy Kulykov, Anchor of social and political talk show «Svoboda Slova», ICTV
Ukrainian journalist, TV and radio anchor and media expert. Mr. Kulykov started his career in Journalism in 1979. Worked as producer at Ukrainian
service of radio BBC (London) in 1992-1995 and 2000-2007. In August 2007 Mr. Kulykov became the anchor of social and political talk show
«Svoboda Slova» (English: «freedom of speech») on ICTV channel winning the 12th national TV prize «Teletriumph» in category «Best political
talk show.» Graduated from the Department of international affairs and law of the Kyiv State Taras Shevchenko University with the Degree in
International Affairs.
Андрій Куликов, Ведучий суспільно-політичного ток-шоу «Свобода слова», телеканал ICTV
Український журналіст, теле- та радіоведучий, медіа-екперт. Журналістську кар’єру розпочав у 1979 році. У 1992-1995 рр. та 2000-2007 рр. працював продюсером
радіо Української служби Бі-Бі-Сі (Лондон). Із серпня 2007 року став ведучим суспільно-політичного ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Володар
12-ї національної телевізійної премії «Телетріумф» у номанації найкраще політичне ток-шоу. Закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права
Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальностями «фахівець з міжнародних відносин; референт-перекладач англійської мови».
Jan TOMBINSKI, Ambassador, Head of EU Delegation to Ukraine
In September 2012 Mr. Tombiński was appointed as Head of Delegation, Ambassador of the EU to Ukraine after serving as the Permanent
Representative of Poland in the EU since 2007. In 1990 Mr. Tombiński started his diplomatic career in the Embassy of the Republic of Poland in
Prague. Afterwards, he headed the diplomatic mission to Ljubljana (1995-1996), worked as ambassador of Poland in the Republic of Slovenia and
in Bosnia and Herzegovina (1996-1998), was the government official in the Ministry of Foreign Affairs (1998-2001), and served as Polish Ambassador to France (2001-2007). He holds a degree in the German Philology and History from the Jagiellonian University.
Ян Томбінскі, Посол, Голова Представництва ЄС в Україні
Польський дипломат, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні з 2012 року. Має багаторічний досвід дипломатичної діяльності в європейських
країнах (Чехія, Словенія, Боснія і Герцоговина, Франція). До призначення Головою Представництва ЄС в Україні з 2007 року обіймав посаду Постійного
Представника Польщі в Євросоюзі. У 1985 році закінчив Ягелонський університет за спеціальностями німецька філологія та історія.
Qimiao Fan, Country Director for Ukraine, Belarus and Moldova, World Bank
Joined the World Bank in 1991. From 1998 to 2002 work in the private sector in various senior executive positions in China. After returning to the
Bank Mr. Fan became Program Leader for the Investment Climate Program in the World Bank Institute. Mr. Fan’s appointment as Country Director
for Ukraine, Belarus and Moldova took effect on February 1, 2012. Mr. Fan holds a PhD in Economics from the University of Birmingham, United
Kingdom and also worked as a researcher at the London School of Economics.
Чімяо Фан, Директор у справах України, Білорусі та Молдови, Світовий банк
З 1991 р працює у Світовому банку. В 1998-2002 рр. працював на керівних посадах у приватному секторі в Китаї. Після повернення до Банку пан Фан
став керівником Програми поліпшення інвестиційного клімату в Інституті Світового банку. В лютому 2012 року пана Фана було призначено Директором
Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. Пан Фан має науковий ступінь доктора філософії у сфері економіки в Бірмінгемському університеті
(Великобританія) а також працював науковим співробітником у Лондонській школі економіки.
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Dmytro Shymkiv, Deputy Head, the Administration of the President of Ukraine /
Chairman, Executive Committee of National Council for Reforms
Since July 2014 Dmytro Shymkiv chairs the Executive Reforms Committee of the National Reforms Council, advisory body to the President
and serves as Deputy Head of the Presidential Administration, responsible for implementation of administrative, social and economic reforms.
Mr. Shymkiv has 20 years of leadership experience in the IT industry across Ukraine, Europe and the US. In 2009-2014 worked as General
Manager of Microsoft Ukraine. Dmytro Shymkiv holds a system engineering degree in information technology, electronics and telecommunication
from Lviv State University «Lvivska Politechnica».
Дмитро Шимків, Заступник Глави, Адміністрація Президента України / Голова, Виконавчий комітет Національної ради реформ
З липня 2014 року Дмитро Шимків очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ – консультативно-дорадчий орган при Президентові України,
а також є заступником Глави Адміністрації Президента з питань проведення адміністративних, соціальних та економічних реформ. Має понад 20 років
досвіду роботи на керівних посадах у сфері інформаційних технологій в Україні, Європі та США. В 2009-2014 рр. очолював представництво корпорації
Microsoft в Україні. Дмитро Шимків закінчив Національний університет «Львівська політехніка» з дипломом у сфері радіоелектроніки, інформаційних
технологій та телекомунікацій.
Andriy Bespyatov, Ph.D., CFA, Executive board member, CFA Society Ukraine
 as 15 years of experience in securities markets. At the position of Managing Director for Research at Dragon Capital he manages the largest
H
research house in Ukraine. Andriy served as President of CFA Society Ukraine in 2012-14 and has been a Board Member since 2010. Andriy
holds Ph.D. in economics from the Ukrainian National Academy of Sciences Institute of World Economy and International Relations. His prior
education includes a joint program of the Donetsk National Technological University and Dutch Hogeschool van Utrecht as well as study in Arizona
State University.
Андрій Безп’ятов, Ph.D., CFA, Член Ради директорів, CFA Society Ukraine
Має 15-річний досвід роботи на ринку цінних паперів. На посаді керуючого директора з досліджень Dragon Capital Андрій очолює найбільший аналітичний
департамент в Україні. Обіймав посаду Президента CFA Society Ukraine у 2012-2014 рр. і є членом правління цієї організації з 2010 року. Пан Безп’ятов
отримав ступінь кандидата економічних наук у Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Раніше він закінчив курс навчання за
спільною програмою Донецького національного технологічного університету та голландської Hogeschool van Utrecht і навчався в Arizona State University.
Dimitri Gvindadze, Lead Regional Economist, EBRD / Minister of Finance of Georgia in 2011-2012
 fter ten years in Georgia’s Foreign Service, in 2005-2012 Dimitri Gvindadze served as Minister of Finance of Georgia and as Deputy Minister of
A
Finance for International Affairs. Dimitri then worked as First Deputy CEO at the Partnership Fund (sovereign private equity fund of Georgia) and
as Director of the National Investment Agency. In 2014 Mr. Gvindadze was appointed Regional Economist, Eastern Europe and the Caucasus.
He holds MPA/ID degree from Harvard’s Kennedy School of Government.
Дімітрі Гвіндадзе, Провідний економіст по регіону, ЄБРР / Міністр фінансів Грузії у 2011-2012 рр.
З 2014 року працює на посаді провідного економіста ЄБРР по регіону. До цього був заступником директора Партнерського фонду (Грузія) та Директором
Національного інвестиційного агентства. З 2005 по 2011 рік обіймав посаду заступника Міністра, а з 2011 по 2012 рік – Міністра фінансів Грузії. Має
десятирічний досвід дипломатичної роботи. Дімітрі отримав ступінь магістра державного управління та міжнародного розвитку у Школі державного
управління ім. Кеннеді Гарвардського університету.
Dmytro Sologub, CFA. Head of Research, Raiffeisen Bank Aval / Editorial Board Member of VoxUkraine
In 2004-2007 held the position of economist in Kiev Office of International Monetary Fund dealing with macroeconomic and financial sector
issues. Joined Raiffeisen Bank Aval in October 2007 as a Head of Research Department. In August 2014 joined the Editorial Board of VoxUkraine.
Holds MA degree in Economics from Kiev-Mohyla Academy and Specialist degree in Economics from Belarusian State University.
Дмитро Сологуб, CFA, Керівник відділу досліджень Райффайзен Банк Аваль, член Редакційної ради VoxUkraine
Має понад 10 років досвіду роботи за напрямком економічних досліджень. З 2007 р. очолює відділ досліджень Райффайзен Банку Аваль, до цього три
року обіймав посаду економіста в Київському офісі Міжнародного валютного фонду. З серпня 2014 року є членом редколегії VoxUkraine – спільноти
фахівців з реформування економіки України. Закінчив Києво-Могилянську академію з дипломом магістра економіки та Білоруський державний університет
з дипломом спеціаліста в галузі економіки.
Andriy Bulakh, ACCA, Office Managing Partner, Deloitte Ukraine
Mr. Bulakh is the partner in charge of the Audit department responsible for Ukraine, Belarus and Georgia. M. Bulakh has more than 14 years of
audit experience and is also the leader of Deloitte’s Capital Markets team that is aimed at helping clients to prepare and effectively attract funds
through international stock exchanges. Mr. Bulakh is a chartered certified accountant with ACCA since 2002.
Андрій Булах, Керуючий партнер, компанія «Делойт», Україна
Має багаторічний досвід проведення аудиторських проектів для компаній аграрного та промислового секторів, а також компаній телекомунікаційного та
медійного бізнесу. Його експертиза також включає проекти з публічного розміщення цінних паперів компаній на міжнародних ринках капіталу та проекти із
впровадження оцінки. Є членом Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (FCCA).
Timothy Ash, Head of Emerging Markets Research, Standard Bank
Mr. Ash specializes on analysis of emerging markets. Before joining Standard Bank Mr. Ash was global head of EM research at RBS.
Prior to RBS he was head of CEEMEA research at Bear Stearns following similar stints with West Merchant Bank/West LB, ABN Amro
and Caspian Securities. Mr. Ash has a first in economics from Manchester University and also an MA from the same University. He
was a post grad research fellow at Exeter University and Herriot-Watt University where his specialism was the transition from planned
to market economies..
Тімоті Еш, Керівник відділу аналізу ринків, що розвиваються, Standard Bank
Спеціалізується на дослідженні ринків, що розвиваються. Має досвід роботи в найбільших фінансових установах, серед яких RBS, Bear Stearns, West
Merchant Bank, ABN Amro. Навчався в Manchester University, Exeter University and Herriot-Watt University. Тематика його робіт присвячена аналізу змін
у країнах, що здійснюють реформування економіки.
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Vladyslav Rashkovan, Board member/Director of the Department of Strategy and Reforms, National Bank of Ukraine
Starting from April 2014 Mr. Rashkovan has been working in the National Bank being a Board Member responsible for the strategy of
the banking sector and reform of the National Bank of Ukraine. Prior to joining the NBU Mr. Rashkovan occupied the position of the CFO
and Board member of UniCredit Bank responsible for strategy and research, planning and controlling, accounting and tax, regulatory
and group reporting, treasury, asset and liabilities management. Mr. Rashkovan headed the merger of two Ukrainian subsidiaries of
UniCredit Bank.
Владислав Рашкован, Член правління/директор департаменту стратегії та реформування НБУ
З квітня 2014 року працює в Національному банку України як Член правління відповідальний за реформування Національного Банку. До призначення
обіймав посаду фінансового директора, члена правління UniCredit Bank. Протягом останніх років займався стратегічним управлінням банків (розробка та
впровадження стратегії, трансформація, управління змінами, злиття). В 2006-2009 рр. відповідав за реалізацію стратегічних проектів UniCredit Group в
Україні, включаючи злиття двох дочірніх структур.
Vitaly Lisovenko, Deputy Minister, Ministry of Finance of Ukraine
Was appointed Deputy minister of finance in March 2014 after working for four years as Director of corporate and investment business at
Alfa Bank Ukraine. Mr. Lisovenko holds 20 years experience as public servant. In 1994-2002 he worked at the Ministry of finance on various
posts. In 2004-2005 headed the Trade and Economic Mission at the Ukrainian Embassy in UK. Holds Ph.D. with a thesis on the optimization of
formation and management of the external sovereign debt of Ukraine.
Віталій Лісовенко, Заступник Міністра, Міністерство фінансів України
Заступник Міністра фінансів України з березня 2014 р. До того пан Лісовенко 4 роки очолював корпоративний та інвестиційний бізнес Альфа
Банку Україна. Має 20-річний досвід роботи на держслужбі. В 1994-2002 рр. працював в Міністерстві фінансів України на різних посадах: від
провідного економісту відділу в’язків з міжнародними фінансовими організаціями до першого заступника Державного секретаря. В 2004-2005 рр.
керував торговельно-економічною місією у складі Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Захистив
кандидатську дисертацію на тему «Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління».
Evgeniya Chemerys, Chairman of the Board, Credit Agricole Bank (Ukraine)
Ms. Chemerys has been working at the subsidiary banks of the Credit Agricole Group in Ukraine for twenty years. Her career started with the
position of an accountant at Credit Lyonnais Ukraine. In 2006 Yevgueniia Chemerys was appointed deputy chairman of the board at Index Bank
(in 2011 it was renamed Credit Agricole Bank) and in 2012 – Chairman of the board. Ms. Chemerys has graduated from Kyiv State Shevchenko
University and also holds MBA degree from the IBR Institute of Business Relations (Germany).
Євгенія Чемерис, Голова правління, Креді Агріколь Банк
Протягом 20 років працює в дочірніх банках групи Credit Agricole в Україні. Свій кар’єрний шлях починала з посади бухгалтера в банку Креді Ліоне
Україна. В 2006 році призначена на посаду заступника Голови правління «Індекс-банку» (сьогодні – «Креді Агріколь Банк»), одночасно займаючи
посаду члена наглядової ради «КІБ Креді Агріколь». З жовтня 2012 року – Голова правління «Креді Агріколь Банк». Пані Чемерис закінчила Київський
державний університет імені Тараса Шевченка та має ступінь МВА в IBR Інституті міжнародних ділових відносин (Німеччина).
Rufat Alimardanov, CFA, Country Head in Ukraine and Belarus, IFC
Prior to appointment as Country Head, Mr. Alimardanov headed IFC’s business development in the manufacturing & services sectors in
Eastern Europe. Under his supervision IFC has invested over $2 billion in the sector in the region. Mr.Alimardanov joined International
Finance Corporation in 1997 and since then he has worked on investment projects. Mr. Alimardanov holds an MBA with schooling at
Texas Christian University and University of Texas at Austin and is a CFA charterholder, having served on the board of directors of CFA
Society of Russia.
Руфат Алімарданов, CFA, Голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні та Білорусі
До призначення на посаду Голови регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі очолював в корпорації напрямок з питань розвитку бізнесу
у виробництві та сфері послуг у Східній Європі. За його головування IFC інвестувала понад $ 2 млрд. у цей сектор. Приєднався до Міжнародної
фінансової корпорації в 1997 році, обіймав різні посади в інвестиційному департаменті. Пан Алімарданов навчався в університетах Texas Christian
University та University of Texas at Austin, де отримав ступінь MBA, а також має чартер CFA і входив до Ради директорів CFA Society Russia.
Sergey Sosnov, CEO, Founder, Zen Assets (London)
Prior to founding the оnline wealth management service Zen Assets, Sergey was an Executive Director at Goldman Sachs Investment Management
Division in London, where he managed over $1 billion in private clients’ funds. He holds an MBA from Wharton School, majoring in finance.
Сергій Соснов, Голова правління, Засновник, Zen Assets (London)
До заснування Zen Assets, онлайн послуги із управління особистими активами, пан Соснов працював на посаді Виконавчого Директора
підрозділу із управління інвестиціями Голдман Сакс у Лондоні, де він керував портфелем приватних клієнтів понад 1млрд дол. США. Має ступінь MBA
Школи менеджменту Вортон із спеціалізацією на фінансах.
DMYTRO ANUFRIEV, CFA, ACCA, Head of Corporate finance department, Deloitte Ukraine
He has over thirteen years of experience in providing professional services to local and international clients with Deloitte. Dmytro has led significant
number of vendor and acquisition financial due diligence,debt restructuring support and transaction advisory engagements. Dmytro is a CFA
charterholder and a Member of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Great Britain.
Дмитро Ануфрієв, CFA, АССА, Партнер, керівник департаменту корпоративних фінансів, компанія «Делойт», Україна
Має більше 13-ти років досвіду роботи в наданні професійних послуг вітчизняним та іноземним клієнтам у компанії «Делойт». Під керівництвом Дмитра
проведено багато важливих проектів по фінансовій діагностиці (дью діліженс) з боку покупця та з боку продавця, супроводженню реструктуризації
боргів та інших проектів у сфері корпоративних фінансів. Дмитро має чартер СFA та є членом Асоціації професійних сертифікованих бухгалтерів
Великобританії (АССА).
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Speakers/Спікери

Konstantin Magaletskyi, Partner, Horizon Capital
Mr. Magaletskyi joined Horizon Capital in April 2009. Konstantin brings five years of local and international experience in management consulting
and over two years of financial management experience in the Ukrainian industrial and consumer sectors. Mr. Magaletskyi received his MBA from
University of Chicago Booth School of Business (USA) and an M.A. degree in Economic Cybernetics from Kyiv National University of Economics
(Ukraine) and is a Certified Management Accountant (CMA), Certified Accounting Practitioner (CAP), and SAP Certified Financial Consultant.
Костянтин Магалецький, Партнер Horizon Capital
Працює у Horizon Capital з квітня 2009 року. Має п’ятирічний досвід роботи в Україні та за кордоном в галузі менеджмент-консалтингу та більш ніж дворічний
досвід роботи в галузі фінансового менеджменту в промисловому та споживчому секторах України. Він є сертифікованим головним бухгалтером-аналітиком,
сертифікованим бухгалтером-практиком та фінансовим консультантом, сертифікованим компанією SAP. Має ступінь МБА в бізнес школі Бус Чиказького
університету та ступінь магістра економічної кібернетики в Київському національному економічному університеті.
Slava Rabinovich, Director, Diamond Age Capital Advisors
Mr. Rabinovych has over 20 years of executive and investment experience in international asset management, specializing in emerging markets.
He is the founder of Diamond Age Capital Advisors Ltd., a fund management company with over US$200 million under management. Previously
he headed up asset management departments of MDM Bank and of Renaissance Capital. Mr. Rabinovich received his MBA from the Stern
Graduate School of Business at New York University.
Слава Рабінович, Директор Diamond Age Capital Advisors
Має більше 20 років досвіду на керівних посадах в міжнародній індустрії управління активами, спеціалізується на ринках, що розвиваються. Є засновником
Diamond Age Capital Advisor – управляючої компанії з обсягом активів більше ніж $ 200 млн. Очолював департаменти управління активами МДМ Банку і
«Ренесанс Капіталу». Пан Рабінович має ступінь MBA в Stern Graduate School of Business Нью-Йоркського Університету.
Brian Best, Managing Director, Head of Investment Banking, Dragon Capital
Brian Best is managing director of investment banking at Dragon Capital, having joined the company at the start of 2006 after heading another
Ukrainian-based brokerage. Prior to Dragon, Brian spent six years as a partner with one of Ukraine’s largest private equity funds, where he
managed investment projects in the telecommunications, media, technology and FMCG sectors, and sat on the board of directors for many of the
fund’s portfolio companies. Before to coming to Ukraine, Brian spent three years with U.S.-based investment bank Lehman Brothers. Brian has
an MBA from Thunderbird, Garvin School of International Management.
Брайан Бест, Керуючий директор, інвестиційно-банківські послуги, Dragon Capital
Брайан Бест очолив інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital в 2006 р. До цього Брайан очолював власну компанію Rubicon Capital, яка
надавала послуги в галузі корпоративних фінансів. До початку кар’єри в інвестиційно-банківській сфері Брайан близько 6 років був партнером одного
з найбільших українських фондів прямих інвестицій, керуючи проектами в таких секторах як телекомунікації, медіа, IT-технології та FMCG. До приїзду
в Україну Брайан працював в американському інвестиційному банку Lehman Brothers. Брайан Бест закінчив університет Thunderbird (Garvin School of
International Management) з дипломом MBA.
Oleg Batyuk, Managing Partner, Dentons’ Kyiv office.
Oleg Batyuk is the Managing Partner and Head of the Ukrainian Corporate Practice in Dentons’ Kyiv office. Oleg has substantial experience
advising international and domestic clients on foreign investments in Ukraine, joint ventures, loan arrangements, banking regulations and
transactions on international capital markets. He has advised major international companies and financial institutions on key infrastructure projects
in Ukraine. Oleg graduated from the Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College, University of London (1991-1992);
Taras Shevchenko National University of Kyiv (with honours, 1980-1985) and holds Ph.D. from the same university.
Олег Батюк, Керуючий партнер київського офісу Dentons
Олег Батюк є керуючим партнером київського офісу Dentons та очолює практику з корпоративного права в Україні. Олег Батюк має значний досвід
консультування міжнародних та українських клієнтів щодо іноземних інвестицій в Україну, спільних підприємств, фінансування, банківського
регулювання та операцій на міжнародних ринках капіталу. Він консультував провідні міжнародні компанії та фінансові установи щодо реалізації
найбільших інфраструктурних проектів в Україні. Пан Батюк закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 1985 році,
а у 1988 році в цьому ж університеті отримав ступінь кандидата юридичних наук. У 1991-1992 роках він проходив навчання в Школі права Queen Mary
University of London.
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OFFICIAL SPONSOR / ОФІЦІЙНИЙ СПОНСОР
Deloitte is a brand uniting more than 200 thousand professionals in independent firms operating in 150 countries of the world.
According to the 2013 results, Deloitte has been recognized as the world’s largest privately held company providing professional
services. In Ukraine, Deloitte has been operating since 1993. The company’s professionals provide audit, tax, consulting, and financial advisory services
to public and private clients spanning all sectors of the economy. We accumulate experience and expertise gained by Deloitte’s professionals throughout
the world and offer our clients unique solutions aimed at increasing the business value.
«Делойт» – це бренд, який об’єднує понад 200 тис. фахівців незалежних фірм в 150 країнах світу. За підсумками 2013 року компанія «Делойт»
визнана найбільшою в світі приватною компанією, що надає професійні послуги. В Україні компанія «Делойт» працює з 1993 року. Фахівці
компанії надають послуги в галузі аудиту, оподаткування, управлінського і фінансового консультування державним і приватним компаніям, що
працюють у всіх секторах економіки. Ми накопичуємо досвід і знання фахівців «Делойт» у всьому світі, пропонуючи своїм клієнтам унікальні
рішення, спрямовані на збільшення вартості бізнесу.
LEGAL SPONSOR / ЮРИДИЧНИЙ СПОНСОР
Dentons is a global law firm driven to provide clients a competitive edge in an increasingly complex and interconnected world.
A top 20 firm on the Acritas 2014 Global Elite Brand Index, Dentons is committed to challenging the status quo in delivering
consistent and uncompromising quality in new and inventive ways. Dentons’ clients now benefit from approximately 2,600 lawyers
and professionals in more than 75 locations spanning 50-plus countries. The firm serves the local, regional and global needs of a broad spectrum of clients,
including private and public corporations; governments and government agencies; small businesses and startups; entrepreneurs; and individuals.
Dentons – глобальна юридична фірма, яка створена з метою надання її клієнтам конкурентних переваг, яких вимагає ринок, що динамічно
розвивається. Dentons, що увійшла до 20-ки кращих в рейтингу Acritas 2014 Global Elite Brand Index, постійно прагне покращувати свої послуги,
пропонуючи відмінну якість і інноваційний підхід. На даний момент послуги клієнтам фірми надають 2 600 спеціалістів у більш ніж 75 офісах з
місцезнаходженням у найвідоміших ділових центрах 50 країн світу. Фірма надає послуги широкому колу місцевих, регіональних та глобальних
клієнтів, включаючи приватні та державні корпорації, уряди та урядові агенції, малий бізнес та стартапи, підприємців та фізичних осіб.
GENERAL INFORMATION PARTNER / ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР
The Interfax-Ukraine News Agency – a company belonging to the international group Interfax Information
Services – has been a provider of information in the political and economic information market of Ukraine since
1992. Over this time, the agency has earned the reputation of being the most authoritative and competent
supplier of timely and objective information, in the format of high-quality and popular news products.
Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» – компанія у структурі міжнародної інформаційної групи Interfax Information Services –
працює на ринку економічної та політичної інформації України з 1992 року. За цей час агентство здобуло репутацію найавторитетнішого та
найкомпетентнішого постачальника оперативної та об’єктивної інформації, якісних і затребуваних інформаційних продуктів.
GENERAL MEDIA PARTNER / ГОЛОВНИЙ МЕДІА-ПАРТНЕР
Social and political weekly magazine «Novoye vremya Strany» (NV) and news site – projects, incarnating in itself the best
traditions of quality journalism. Founded in the spring of 2014 by the former team of a «Korrespondent» magazine, the most
successful Ukrainian news project for the last 10 years. The magazine covers the key events in Ukraine and in the world. Web
version of NV provides latest news, highlights key events in Ukraine and in the world and provides its exclusive content.
Суспільно-політичний щотижневий журнал «Новое время страны» (НВ) і новинний сайт – проекти, що втілили в собі кращі традиції якісної
журналістики. Засновані навесні 2014 року колишньою командою журналу «Кореспондент», найуспішнішого новинного проекту останніх 10 років.
Видання висвітлює ключові події в Україні і світі. На сайті представлена стрічка поточних новин та свої ексклюзивні матеріали.
GENERAL TV-PARTNER / ГЕНЕРАЛЬНИЙ ТВ-ПАРТНЕР
Channel 5 it’s authoritative modern Ukrainian news channel, whose work is based on the principles of editorial policy. Established
in 2003, it’s the first TV channel in Ukraine, that started airing the News every hour and operates according to world standards of
informational broadcastings. The twenty-four-hour access to latest news provides people with objective, truthful and relevant information.
5 канал – авторитетний сучасний український інформаційний телеканал, робота якого ґрунтується на засадах редакційної політики. Створений
у 2003 році, це перший телеканал в Україні, який розпочав роботу в режимі «новини-щогодини» та працює відповідно до світових стандартів.
Команда 5-го подає найсвіжіші новини і забезпечує суспільство актуальною, об’єктивною та достовірною інформацією.
ANALYTIC PARTNER / АНАЛІТИЧНИЙ ПАРТНЕР
Ukrayinskiy Tyzhden An independent Ukrainian-language weekly covering crucial developments and problems in Ukraine.
Promotion of core European values and standards Support of European political and economic integration for Ukraine. The
Ukrainian Week is published in Ukraine by ECEM Media Ukraine LLC and was established in November 2007. The magazine
is one of several Ukrainian language magazines that have appeared in Ukraine in the wake of the Orange Revolution.
«Український тиждень» Щотижневий незалежний ілюстрований україномовний журнал, що висвітлює ключові події та проблеми країни.
Сприяє просуванню основних європейських цінностей та стандартів. Підтримує принципи європейської як політичної, так і економічної
інтеграції. Був створений в листопаді 2007 року, публікується в Україні ECEM Ukraine LLC Медіа. Журнал є одним з декількох видань
українською мовою, що з’явилися в Україні в результаті Помаранчевої революції.
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ACCOMODATION PARTNER / партнер з розміщення
Fairmont Grand Hotel Kyiv is located in the very center of Kiev, on the river side, and about 700 metres from the main street.
Every turn in the hotel reveals unrivalled views of the Dnipro River, cathedrals and world-famous architectural landmarks.
There are 258 guest rooms (from 42m2). Hotel also features a restaurant, a bar, luxurious spa center with a swimming pool
and gym. There are 12 rooms for conference services at the hotel, from 20 m² up to 460 m², including a luxurious Atrium and the biggest in the city
ballroom for grand events.
П’ятизірковий готель Fairmont Grand Hotel Kyiv розташовано у самому серці історичної частини міста – на Подолі. У готелі 258 номерів,
площа кожного перевищує 42 м². Завдяки вдалому розташуванню, з готелю відкриваються незабутні краєвиди на Дніпро, золоті куполи
соборів і незліченні шедеври міської архітектури. В інфраструктуру готелю також входять ресторан, лобі-бар, спа-салон, фітнес-зал, басейн
та підземна парковка. Конференц-послуги готелю представлені 12 залами, площею від 20 м² до 460 м². На особливу увагу заслуговують
Атріум з вітражною стелею та найбільша в місті бальна зала для грандіозних заходів.
INTELLECTUAL PARTNER / ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПАРТНЕР
VoxUkraine is a portal set up to discuss developments in Ukraine and generate the wide support among local and international public
for implementing comprehensive structural reforms in the country. VoxUkraine aims to promote research-based policy analysis and
commentary by leading scholars, policymakers and businessmen. The intended audience is people in governments, international
organizations, academia and the private sector as well as journalists specializing in economics, politics, and business.
VoxUkraine – портал створений для обговорення подій, що відбуваються в Україні. Метою VoxUkraine є просування науково-обґрунтованого
аналізу політики та коментарів провідних вчених, політиків і бізнесменів. Цільова аудиторія порталу – це люди в уряді, міжнародних
організаціях, наукова середовище і приватний сектор, а також журналісти, що спеціалізуються в області економіки, політики та бізнесу.
ПАРТНЕРИ / PARTNERS
PepsiCo Ukraine is one of the largest food and beverage producers in Ukraine. PepsiCo is the undisputed market leader in
Juice&Nectar segment where it is represented by Sandora, Sadochok, Sandorik, etc. The company holds leading positions
on snack market. Lay’s is the market’s №2 in potato chips segment. Represented by such brands as Tchudo, Slovianochka,
Mashenka, Smachnenkiy, and Romol, the company holds leading positions on the diary product market. PepsiCo Ukraine produces Agusha baby food
being #1 in the segment. The company’s brand portfolio also includes Pepsi and 7UP, Lipton Ice Tea, Essentuki and Adrenaline Rush.
PepsiСo – один з найбільших в Україні виробників продуктів харчування та напоїв. Компанія впевнено лідирує на ринку соків та сокової
продукції, де вона представлена брендами «Сандора», «Садочок», «Сандорик» та ін. PepsiСo в Україні має сильні позиції на ринку снекової
продукції: бренд Lay’s посідає друге місце на ринку чіпсів. Торговельні марки «Чудо», «Слов’яночка», «Машенька», «Ромол» та «Смачненький»
виводять компанію на провідні позиції українського ринку молочної продукції. PepsiСo в Україні випускає дитяче харчування «Агуша», яке є
лідером на українському ринку у своєму сегменті. До портфелю брендів компанії надходять популярні газовані напої Pepsi, 7UP, холодний
чай Lipton Ice Tea, мінеральна вода «Єсентуки», енергетичний напій Adrenaline Rush.
Concern Khlibprom PJSC is a large member of Ukrainian bread market. The Company consists of 8 processing plants in Lviv and Vinnytsia
regions and produces up to 300 tons of products daily. Products are presented under the brand names Khlibna Khata, Vinnytsiakhlib, Bread Lvivskyi,
Zhyvyi Zlak, Panerini, Bandinelli, Liubliana and Namynayko. In its activity the Company is supported by the leading international organizations
such as the International Finance Corporation and the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). The Сompany has been recognized
for its information transparency, and financial audit of Concern Khlibprom reports is carried out by the world-renowned auditor EY (Ernst & Young).
ПАТ «Концерн Хлібпром» є крупним учасником українського хлібного ринку. Компанія об’єднує у своїй структурі 8 переробних підприємств
у Львівській та Вінницькій областях. Щодня на її виробничих потужностях виготовляють до 300 тонн продукції, яка представлена під ТМ «Хлібна хата»,
«Вінницяхліб», «Львівський хліб», «Живий злак», Panerini, Bandinelli, «Любляна» та «Наминайко». В своїй діяльності компанію підтримують провідні
міжнародні організації, такі як Міжнародна фінансова корпорація та Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO). Компанія відзначена за свою
інформаційну відкритість, а фінансовий аудит звітності «Концерну Хлібпром» проводять фахівці всесвітньо відомого аудитора – EY («Ернст енд Янг»).
JSC Teliani Valley was founded in 1997 on the basis of «Teliani Winery of Vintage Wines», which was built in 19th century in Tsinandali,
in the neighborhood of Teliani’s vineyards. Tsinandali, due to peculiarities of its soil and microclimate, has always been the center of
Georgian viticulture. It has been already a century that Teliani Valley has been producing wines applying for Kakhetian and European
methods. Now Teliani Valley follows Georgian tradition of winemaking and at the same time, uses modern technologies.
Акціонерне товариство «Теліані Велі» засновано в 1997 році на базі винного погребу «Марані марочних вин Теліані», який ще в дев’ятнадцятому
столітті був побудований в Цинандалі, поблизу виноградників Теліані. Уже понад століття «Теліані Велі» виробляє вина, виготовлені кахетинським
і європейським способом. Сьогодні компанія «Теліані Велі» слідує грузинським традиціям виноробства, одночасно використовуючи сучасні технології.
Staritsky & Levitsky Reserve Vodka’s recipe goes back more than 100 years ago to the time of Ukraine’s golden renaissance. During
this time, the highest quality, best tasting vodka was produced by family-run distilleries for the cultural and business elite. This heritage
and «know how» has been preserved and improved using the very best of modern technology. Available in only limited quantities,
Staritsky & Levitsky is an exclusive brand due to the exceptional and personalized care that goes into the creation of each bottle.
100 років тому, у часи українського відродження, було створено легендарну горілку, що втілила відчуття національної гордості і прагнення якості,
об’єднала історію та сучасність. У наші дні вона відродилася у вигляді горілки Staritsky & Levitsky Reserve. Це оригінальна горілка преміум-класу,
що поєднує щедрість української землі і традиційне ручне виробництво невеликими партіями. Горілка Staritsky & Levitsky Reserve виробляється за
унікальною методикою сторічної давнини із суворим дотриманням рецепту.
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SPONSORS AND PARTNERS / СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ

ЗА ПІДТРИМКИ / POWERED BY
The American Chamber of Commerce in Ukraine (Chamber) is among the most active and effective non-government, non-profit
business organizations operating in Ukraine. One of the principal activities of the Chamber is to represent the foreign investment
community as well as to facilitate the entrance of potential new investors into this market. The Chamber advocates on behalf of its
member companies who are from more than 50 nations across the globe not only to the Ukrainian government, but also to all other governments,
which are economic partners of Ukraine, on matters of trade, commerce, and economic reforms.
Американська торгівельна палата в Україні (Палата) є однією з найактивніших та найвпливовіших громадських неприбуткових організацій серед
існуючих в Україні. Одним з головних завдань Палати є представництво інтересів іноземних інвесторів, які працюють в країні, а також сприяння
появі нових інвесторів на цьому ринку. Палата співпрацює у питаннях торгівлі, комерції та економічних реформ не лише з українським урядом, а й
з урядами інших країн, які є економічними партнерами України, з метою захисту інтересів компаній-членів Палати з більш ніж 50 країн світу.
The U.S.-Ukraine Business Council (USUBC) is a private, non-profit trade association representing the interests of the U.S. businesses active
in Ukraine and Ukraine businesses active or somehow connected to the U.S. markets. USUBC is headquartered in Washington, DC. With over
200 members, USUBC is the largest business association for Ukraine which is not based in Ukraine, and the largest business association in
Washington, DC for the country the size of Ukraine.
Американсько-Українська Ділова Рада є приватною неприбутковою професійною асоціацією, яка представляє інтереси американських компаній,
що працюють в Україні, та українських компаній, які активні на ринках США або якимсь чином пов’язані з цими ринками. Штаб-квартира USUBC
знаходиться у м.Вашинґтон, Округ Колумбія, США. Маючи понад 200 членів, USUBC є найбільшою бізнес-асоціацією, яка працює на користь
України і не є базованою в Україні; USUBC також є найбільшою бізнес-асоціацією у Вашинґтоні, яка працює з країною такого розміру як Україна.
Ukrainian Association of Investment Business (UAIB) is a non-state non-profit self-regulatory organization uniting all asset
management companies registered in Ukraine. The main aims of UAIB, in particular, are improving the normative and regulatory
framework of the securities market, maintaining high professional level of the Association’s members and other securities market
participants, representation of the members and protection of their professional interests along with the developing and introducing
measures for protection of the members’ clients. As for today, more than 336 asset management companies are the members of UAIB.
Українська асоціація інвестиційного бізнесу – добровільна, недержавна, некомерційна організація, заснована на засадах саморегулювання,
рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів. Основна діяльність Асоціації зосереджена на розвитку в Україні
цивілізованого ринку спільного інвестування, інформуванні суспільства про його можливості та механізми, а також на створенні атмосфери
довіри між учасниками спільного інвестування. УАІБ об’єднує 336 компаній з управління активами.
The Ukrainian Exchange is the liquidity center of stocks and derivatives trading in Ukraine. Securities market was launched
in March 2009 and trading on the derivatives market started in May 2010. Both markets meet the best international practices.
The Ukrainian Equities Index is an indicator calculated by the Ukrainian Exchange. The Index is started calculated during the
trading session every 15 seconds. Index constituents are comprised of the most liquid stocks of Ukrainian companies.
«Українська біржа» – центр ліквідності акцій та похідних інструментів в Україні. Стартувавши в березні 2009 року, біржа з перших місяців
стала лідером українського біржового ринку, першою запустивши ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо, розрахунки через центрального
контрагента і строковий ринок. Сьогодні в кошик Індексу входять 10 найбільш ліквідних акцій. Ф’ючерсний контракт на Індекс українських акцій є
самим ліквідним інструментом українського ринку.
PFTS Stock Exchange is acting as an organizer of securities trading since 1997 on the basis of the License granted by Ukrainian SEC.
PFTS Stock Exchange is the organizer of trades providing an interregional system of real time electronic trading of securities. Since
1997, PFTS has been calculating PFTS Index the major indicator of Ukrainian capital market development. PFTS Stock Exchange is a
member of World Federation of Exchanges and International Association of CIS Exchanges. PFTS data is actively used by international investment society.
Фондова біржа ПФТС здійснює професійну діяльність щодо організації торгівлі на ринку цінних паперів України з 1997 року на підставі ліцензії,
виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Фондова біржа ПФТС є організатором торгівлі, що підтримує
міжрегіональну систему електронних торгів цінними паперами в режимі реального часу. Починаючи з 1997 року, біржа розраховує індекс ПФТС,
який є головним показником розвитку ринку цінних паперів України. Дані ПФТС широко використовуються міжнародною інвестиційною спільнотою.
The Kyiv School of Economics, founded by the Economics Education and Research Consortium (EERC) in 1996, is a world-class
academic institution with a reputation for excellence both in Ukraine and internationally. KSE ranks among the top schools in Central
and Eastern Europe, producing the future generation of world-class economists. In doing so, it helps to improve the economic, business, and policymaking
environments of Ukraine and its neighboring countries. KSE carries out its educational activities supported by the Government of Sweden.
Київська Школа Економіки, заснована у 1996 році Консорціумом економічних досліджень та освіти (EERC), – це навчальний заклад світового
рівня з відмінною репутацією як в Україні, так і за кордоном. KSE входить до числа найкращих шкіл Центральної та Східної Європи, готуючи
майбутнє покоління економістів світового рівня. Таким чином, діяльність KSE сприяє розвитку сфер економіки, бізнесу, а також економічної
політики в Україні та сусідніх державах. KSE провадить свою освітню діяльність за підтримки Уряду Швеції.
Kyiv Mohyla Business School (kmbs) is a school for leaders who are oriented on qualitative changes. It was established in 1999 in one
of the oldest universities in Eastern Europe – Kyiv Mohyla Academy. kmbs is known within international business society and business
education environment as high quality and original school of thought and as school for transformational leaders.
Києво-Могилянська бізнес-школа (kmbs) – школа для лідерів, налаштованих на якісні зміни – в собі, своїх компаніях, країні, світі. Заснована
1999 року при Києво-Могилянській академії – одному з найстаріших університетів Східної Європи. kmbs відома у міжнародній спільноті
бізнесу та бізнес-освіти як самобутня школа думки для управлінської еліти.
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The Ukrainian Association of Investment Professionals «CFA Society
Ukraine» has near 100 members, mainly CFA Charterholders
and Candidates as well as other investment professionals. The
organization is non-government, non-for-profit, run by volunteers and
is a member society of the worldwide network of CFA Institute. The
effort of establishing CFA Society Ukraine has started in spring 2009
and resulted in the first general conference of potential members in
June 2009. The conference was a great success and evidenced strong
interest from the Ukrainian investment professionals, top Ukrainian
and international employers and industry regulators. As a result, an
initiative group of 27 individuals was organized. In February 2010,
CFA Society Ukraine has been accepted into the worldwide network of
CFA Institute member societies. The Society is governed by the Board
of Directors that comprises people with significant experience in the
relevant activities, including representatives of the leading Ukrainian
and international companies and institutions.

MISSION STATEMENT
The Mission of CFA Society Ukraine is to bring value to its members
and the community by leading the investment profession in Ukraine
through setting the highest standards of ethics, education, and
professional excellence.

KEY OBJECTIVES
•	Create a local investment professional network with global outreach
of worldwide colleagues who provide sense of community and
support one another professionally and socially. The Society will be
a place to meet other like-minded professionals.
•	Provide comprehensive continuous educational opportunities
by creating and sourcing relevant lifelong learning for members,
keeping abreast of latest developments in the investment profession,
legislation and best market practices. Provide career development
and job placement opportunities for its members.
•	Increase awareness in Ukraine about CFA designation as the global
standard for investment profession.
•	Support and enhance implementation of CFA Institute principles of
ethics, education and professional excellence within investment
industry in Ukraine.

CORE INITIATIVES
Core initiatives of the Society in Ukraine:
Annual Ukrainian Investment Forum
Regular Networking Events for Investment Professionals
CFA Institute Research Challenge
University Outreach Program
CFA Exam Preparation Courses
JobLine

Українська асоціація інвестиційних професіоналів «CFA Society Ukraine
» об’єднує близько 100 членів, переважно володарів сертифікату CFA
та кандидатів, а також інших представників інвестиційної професії
в Україні. Асоціація є неурядовою некомерційною організацією, що
управляється волонтерами та входить до міжнародної спільноти
товариств CFA Institute. Робота волонтерів щодо створення CFA
Society Ukraine почалась на початку 2009 року. В результаті, в червні
цього ж року відбулася перша загальна конференція потенційних
членів товариства. Конференція засвідчила підтримку та інтерес до
товариства з боку інвестиційних професіоналів, працедавців, а також
державних регуляторних органів інвестиційної сфери. За результатами
конференції було сформовано ініціативну групу в складі 27 осіб. В
лютому 2010 року товариство CFA Society Ukraine було прийнято до
міжнародної спільноти товариств CFA Institute. Товариством управляє
Рада директорів, до складу якої входять професіонали зі значним
досвідом роботи в інвестиційній сфері, в тому числі представники
провідних українських та міжнародних компаній.

МІСІЯ
Будучи лідером інвестиційної професії в Україні, місією товариства
CFA Ukraine є здійснення діяльності в інтересах своїх членів та
суспільства загалом шляхом встановлення високих стандартів
етики, освіти та професійної досконалості.

ЦІЛІ
•	Створення локальної спільноти інвестиційних професіоналів,
що об’єднує колег по всьому світу та забезпечує їх професійну
і соціальну єдність та підтримку.
•	Постійне всебічне навчання членів, що забезпечує доступ до
останніх вдосконалень та найкращих практик в інвестиційній
сфері.
•	Підвищення в Україні рівня обізнаності про навчальну програму
та відзнаку Chartered Financial Analyst® (CFA®) як про
глобальний стандарт інвестиційної професії.
•	Надання членам товариства допомоги в кар’єрному розвитку та
працевлаштуванні.
•	Сприяння впровадженню в інвестиційній галузі України принципів
етики, освіти та професіоналізму CFA Institute.

ОСНОВНІ ІНІЦІАТИВИ
Основні ініціативи CFA Society Ukraine:
Щорічний Український Інвестиційний Форум
Регулярні події для інвестиційних професіоналів
Студентський конкурс CFA Institute Research Challenge
Програма зв’язків з університетами University Outreach Program
Курси для підготовки до іспитів CFA
Он-лайн ресурс з розміщення вакансій для інвестиційних професіоналів

