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Dear Colleagues,

Шановні колеги,

Ukrainian Society of Investment Professionals
«CFA
Ukraine» is a volunteer, non-for-profit, nongovernment organization. It unites the leading
representatives of the investment profession within the
country. The organization is a part of the worldwide
network of CFA Institute member societies. CFA Institute
(www.cfainstitute.org) has more than 109,000 members,
including over 100,000 CFA Charterholders worldwide, and
unites 138 affiliated professional member societies in 58
countries and territories.

Українське товариство інвестиційних професіоналів
«CFA Ukraine» – це волонтерська, некомерційна,
неурядова організація, яка об’єднує провідних
представників інвестиційної професії в країні та входить
до міжнародної спільноти товариств CFA Institute. CFA
Institute (www.cfainstitute.org) має більше ніж 109000
членів, у тому числі понад 100000 носіїв відзнаки CFA
в усьому світі та об’єднує 138 професійних товариств
у 58 країнах.

This year’s Ukrainian Investment Forum core subject is
«Rethinking the Future» underlying the utmost importance
of public debate: how the economy and financials markets
will develop, which in turn would influence all companies
operating in Ukraine.

Тема цьогорічного Українського Інвестиційного
Форуму – «Переосмислення майбутнього» підкреслює
необхідність публічного обговорення та спільного
розуміння того, яким чином будуть розвиватись
економіка та фінансові ринки, що торкнеться всіх без
винятку компаній в Україні.

CFA Ukraine Ukrainian Investment Forum, as the only
major business event in the country which remains totally
independent from any corporate, political and commercial
interests, is a driving force for promoting Ukraine’s economy.
This event is an open and collaborative platform that focuses
on development and improvement of the investment industry
within the country.

Український Інвестиційний Форум, як єдиний
масштабний діловий захід у країні, що залишається
повністю незалежним від будь-яких корпоративних,
комерційних чи політичних інтересів, є рушійною силою
для розвитку економіки України. Ця подія є відкритою
та спільною платформою, яка фокусується на розвитку
та вдосконаленні інвестиційної галузі в країні.

By supporting CFA Ukraine you make investment
industry more ethical and educated!

Підтримуючи CFA Ukraine Ви робите інвестиційну
галузь більш етичною та освіченою!

Kind regards
Andrey Bespyatov, Ph.D., CFA
President, CFA Ukraine

З найкращими побажаннями
Андрій Безп’ятов, Ph.D., CFA
Президент, CFA Ukraine

www.cfaukraine.org
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Dear Friends and Colleagues,

Дорогі друзі та колеги,

It’s a pleasure and privilege, in equal measure, to sponsor the
CFA Ukrainian Investment Forum this year. It is a pleasure
because we at Baker Tilly are the keen supporters of the
ethics-oriented, professionally run, independent service
associations. It is also a privilege – because CFA Institute
and agglomeration of CFA Country Societies are the closest
the world has today to the gold standard in professional
organisation worldwide.

Підтримка цьогорічного Українського Інвестиційного
Форуму для нас є, в рівній мірі, задоволенням і честю. Це
приємно саме тому, що компанія Бейкер Тіллі - палкий
прихильник незалежних асоціацій, орієнтованих на
професійну етичну діяльність. Окрім того, це є привілеєм,
тому що CFA Institute та CFA-товариства різних країн –
саме ті установи, що найбільше відповідають золотому
стандарту професійної організації світового рівня.

As a global provider of audit and financial services,
Baker Tilly is at the forefront of changes occurring to the
business landscape worldwide. Our clients report the
ever-rising regulatory complexity, increasing competition,
funding challenges and escalation of risks. A seemingly
unrelenting stream of disturbing economic news emanating
from Europe and elsewhere provides little comfort for the
executives running Ukraine’s leading corporations. The
global economic uncertainty continues unabated – and it
is against this background that the Forum this year, very
fittingly indeed, is directed at Rethinking the Future.   

Як глобальний провайдер аудиторських та фінансових
послуг, Бейкер Тіллі знаходиться на передовому
плані змін, що відбуваються у світовому бізнесовому
середовищі. Наші клієнти відзначають зростаючу
складність регуляторної політики, посилення конкуренції,
проблеми із залученням фінансування та ескалацію
ризиків. Нескінченний потік тривожних економічних
новин, що надходять з європейських та інших країн, не
додають впевненості керівникам провідних українських
компаній. Часи глобальної економічної невизначеності й
досі тривають – і на цьому тлі цьогорічний Форум дуже
доречно спрямований на Переосмислення Майбутнього.

We welcome an opportunity for the open professional
discussion and an excellent platform for conducting the
business that the CFA Forum has traditionally provided. The
Future, as always, lies in a close vicinity – let us look together
at how it might unfold and I wish to all of us productive and
enjoyable meetings at the Forum!

Warm regards
Alexander Pochkun
Managing Partner, Baker Tilly Ukraine

Ми дуже вдячні Українському Інвестиційному Форуму
за створення умов для відкритої професійної дискусії,
а також за надання відмінної платформи для ведення
бізнесу. Майбутнє, як завжди, лежить у безпосередній
близькості, тому давайте разом подивимося на те, що
нас може очікувати. Бажаю всім нам продуктивних та
приємних зустрічей на Форумі!
З найкращими побажаннями
Олександр Почкун
Керуючий партнер, Бейкер Тіллі Україна

www.cfaukraine.org
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08:00 – 09:00 REGISTRATION AND BREAKFAST / РЕЄСТРАЦІЯ ТА СНІДАНОК
09:00 – 09:30 OPENING REMARKS / ВСТУПНЕ СЛОВО

Attila Koksal, CFA •
Board Member,
CFA Institute
Аттіла Коксал, CFA •
Член правління,
CFA Institute

09:30 – 10:30

Andrey Bespyatov,
Ph.D., CFA •
President,
CFA Ukraine
Андрій Безп’ятов,
Ph.D., CFA •
Президент,
CFA Ukraine

Aleksandr Pochkun •
Managing Partner,
Baker Tilly Ukraine
Олександр Почкун •
Керуючий партнер,
Бейкер Тіллі Україна

PANEL I. GLOBAL OUTLOOK: WHEN WILL THE CRISIS END?
ПАНЕЛЬ I. ГЛОБАЛЬНИЙ ПОГЛЯД: КОЛИ СКІНЧИТЬСЯ КРИЗА?

Moderator / Модератор:
Andrey Bespyatov,
Ph.D., CFA •
President,
CFA Ukraine
Андрій Безп’ятов,
Ph.D., CFA •
Президент,
CFA Ukraine

Subtopics / Теми для обговорення:
• Prospects for the EU and the euro / Перспективи Європейського Союзу та євро
• U.S. presidential elections: global impact /
Президентські вибори у США: глобальний вплив
• Outlook for global capital markets: stocks, bonds, currencies, commodities /
Погляд на світові ринки капіталу: акції, облігації, валюти, товари
• Should companies consider investing in precious metals? /
Чи мають компанії розглядати інвестиції у дорогоцінні метали?
• Emerging markets: what regions and which instruments do investors prefer
today, and will in 2013? /
Ринки, що розвиваються: яким регіонам та інструментам віддають перевагу
інвестори зараз та будуть віддавати у 2013 році?

Speakers / Експерти:
Luis Costa • Director –
CEEMEA Strategy,
Citibank
Луїс Коста •
Директор зі стратегії у
країнах Центральної
та Східної Європи,
Близького Сходу та
Африки, Citibank

Attila Koksal, CFA •
Board Member,
CFA Institute
Аттіла Коксал, CFA •
Член правління,
CFA Institute

John Patton •
Head of Origination
Russia/CIS,
Deutsche Bank
Джон Паттон •
Голова із залучення
фінансування у
регіоні Росія/СНД,
Deutsche Bank
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10:30 – 11:00 COFFEE BREAK / ПЕРЕРВА НА КАВУ
11:00 – 12:30

PANEL II. ECONOMY: WHAT TO EXPECT IN A CHALLENGING ENVIRONMENT?
ПАНЕЛЬ II. ЕКОНОМІКА: ЩО ОЧІКУВАТИ У СКЛАДНИХ УМОВАХ?

Moderator / Модератор:

Subtopics / Теми для обговорення:

Andrey Bespyatov,
Ph.D., CFA •
President,
CFA Ukraine
Андрій Безп’ятов,
Ph.D., CFA •
Президент,
CFA Ukraine

• Macroeconomic achievements and failures of 2012 /
Макроекономічні досягнення та поразки у 2012 році
• Mapping Ukraine’s post-election course /
Визначення післявиборчого курсу України
• Macroeconomic priorities for 2013-2015: triggers to push growth /
Макроекономічні пріоритети у 2013-2015 роках: рушійні сили для зростання
• Hryvnia devaluation: threats and reality /
Девальвація гривні: загрози та реальність
• Should Ukraine expect renewed cooperation with the IMF? /
Чи очікувати Україні відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом?
• Outlook for relations with Russia: Customs Union and new gas deal /
Перспективи відносин з Росією: Митний союз та нова газова угода
• Domestic industries: outlook for leaders and outsiders /
Галузі вітчизняної економіки: перспективи для лідерів та аутсайдерів

Speakers / Експерти:
Max Alier • Resident
Representative in
Ukraine, International
Monetary Fund
Макс Альєр •
Постійний
представник в
Україні, Міжнарожний
валютний фонд

Rufat Alimardanov,
CFA • Country Head in
Ukraine and Belarus,
IFC
Руфат Алімарданов,
CFA • Голова
регіонального
предствництва в
Україні та Білорусі,
МФК

Volodymyr Lavrenchuk •
Chairman of the Board,
Raiffeisen Bank Aval
Володимир Лавренчук •
Голова правління,
Райффайзен Банк Аваль

Alexey Tymofeyev •
Head of Smart Energy
Business,
Smart-Holding
Олексій Тимофєєв •
Керівник бізнеснапрямку
Smart Energy,
Смарт-Холдинг

Руслан Пьонтківський •
Старший економіст,
Світовий банк
Ruslan Piontkivskiy •
Senior Economist,
World Bank

12:30 – 14:00 LUNCH / ОБІД

www.cfaukraine.org
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PANEL III. WHEN WILL THE IPO MARKET RECOVER?
14:00 – 15:00 ПАНЕЛЬ III. КОЛИ ВІДНОВИТЬСЯ РИНОК ПУБЛІЧНИХ РОЗМІЩЕНЬ?
Moderator / Модератор:
Armen
Khachaturyan •
Senior Partner,
Asters
Армен Хачатурян •
Старший Партнер,
Астерс

Subtopics / Теми для обговорення:
• «Windows» for public offerings: where, when and how to take advantage? /
«Вікна» для публічних розміщень: де, коли та як ними скористатися?
• The most and least attractive industries to take public /
Найбільш та найменш привабливі галузі економіки для виходу на публічні
ринки капіталу
• How do investors choose the «right» company? /
Як інвестори обирають «правильні» компанії?
• Public equity platforms: where is liquidity going? /
Платформи публічного капіталу: куди прямує ліквідність?
• Choosing a proper listing platform / Вибір належної платформи для лістингу
• Insights on public equity markets: Kyiv vs. Warsaw /
Погляд на публічні ринки капіталу: Київ та Варшава
• Avoiding pitfalls in public equity: IR, PR, legal and other issues /
Уникнення пасток на публічних ринках капіталу: зв’язки з інвесторами,
зв’язки з громадськістю, юридичні та інші питання

Speakers / Експерти:
Aivaras
Abromavicius •
Partner,
East Capital
Айварас
Абромавічус •
Партнер,
East Capital

Piotr Borowski •
Director, Investor
Relations & Research
Department, Warsaw
Stock Exchange
Пьотр Боровскі •
Директор департаменту
зв’язків із інвесторами та
досліджень, Варшавська
фондова біржа

Igor Mazepa •
CEO, Concorde Capital
Ігор Мазепа •
Генеральний директор,
інвестиційна компанія
Concorde Capital

Oleg Tkachenko •
Chairman of the Board,
Ukrainian Stock
Exchange
Олег Ткаченко •
Голова правління,
Українська Біржа

Dmytro Tarabakin •
Managing Director, Head
of Sales and Trading,
Dragon Capital
Дмитро Тарабакін •
Керуючий директор,
голова відділу
торгівельних операцій,
інвестиційна компанія
Dragon Capital
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15:00 – 16:30 PANEL IV. DEBT FINANCING: WHERE AND HOW TO RAISE IN CURRENT ENVIRONMENT?
ПАНЕЛЬ IV. БОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ: ДЕ ТА ЯК ЗАЛУЧИТИ У НИНІШНІХ УМОВАХ?
Moderator / Модератор:
Sergey Sosnov •
Executive Director,
Investment
Management
Division, Goldman
Sachs International
Сергій Соснов •
Виконавчий
директор, Goldman
Sachs International

Subtopics / Теми для обговорення:
• When will bank lending recover? /
Коли відновиться ринок банківського кредитування?
• Prospects for the domestic bond market /
Перспективи розвитку вітчизняного ринку облігацій
• How does the outlook for the hryvnia affect the debt market? /
Як можливе коливання курсу гривні вплине на ринок боргових інструментів?
• Where and how can Ukrainian companies raise money overseas? /
Де та як українські компанії можуть залучити фінансування за кордоном?
• How is bank lending developing in our closest neighborhood (Russia and Poland)?/
Як розвивається ринок банківського кредитування у сусідніх країнах
(Росії та Польщі)?
• Eurobonds for medium-sized companies: myth or reality? /
Євробонди для компаній середнього розміру: міф чи реальність?

Speakers / Експерти:
Dominique Menu •
Head of
Representative
Office in Ukraine,
BNP Paribas
Домінік Меню •
Голова
представництва в
Україні,
BNP Paribas

Vitaliy
Zavgorodniy •
Senior Vice
President,
VTB Bank Ukraine
Віталій
Завгородній •
Старший віцепрезидент,
ВТБ Банк Україна

Steven Fisher •
Chairman of the
Board,
Citibank Ukraine
Стівен Фішер •
Голова правління,
Citibank в Україні

Valeria Gontareva •
CEO, Investment
Capital Ukraine Group
Валерія Гонтарєва •
Генеральний
директор,
група компаній
«Інвестиційний
капітал Україна»

Ihor Petrashko •
Managing Director,
Head of Investment Banking,
Troika Dialog Ukraine
Investment Company
Ігор Петрашко •
Керуючий директор,
Голова інвестиційнобанківського управління,
ІК «Тройка Діалог Україна»

16:30 – 17:00 COFFEE BREAK / ПЕРЕРВА НА КАВУ

www.cfaukraine.org
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17:00 – 18:00

PANEL V. ATTRACTING PRIVATE EQUITY INVESTMENTS
ПАНЕЛЬ V. ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Moderator / Модератор:
Dmitry Dragun, CFA •
Partner,
Baker Tilly Ukraine
Дмитро Драгун, CFA •
Партнер,
Бейкер Тіллі Україна

Subtopics / Теми для обговорення:
• Target industries for private equity funds in Ukraine /
Цільові галузі для фондів прямих інвестицій в Україні
• Guidelines for attracting investment /
Керівні принципи для залучення інвестицій
• What should a company expect after attracting a private equity investor? /
Чого очікувати компаніям після залучення приватного інвестора?
• Sell majority or minority stake? /
Який пакет акцій слід продавати - мажоритарний чи міноритарний?
• Advantages and disadvantages of different investment strategies /
Переваги та недоліки різних інвестиційних стратегій
• How to work with PE funds: feedback from partners, co-investors and entrepreneurs/
Як працювати із фондами прямих інвестицій: зворотній зв’язок з партнерами,
співінвесторами та власниками компаній
• Exit strategies: timing, tools and reasons /
Стретегії виходу: часові рамки, інструменти та причини

Speakers / Експерти:

Konstantin
Magaletskyi • Principal,
Horizon Capital
Костянтин
Магалецький •
Принципал,
Horizon Capital

Taras Kutovyi •
Managing Director,
A1 Ukraine
Тарас Кутовий •
Керуючий директор,
інвестиційна компанія
«A1 Україна»

Kamil Goca •
Managing Director,
Europe Virgin Fund
Каміл Гоца •
Керуючий директор,
Europe Virgin Fund

18:00 – 22:00 GALA DINNER / УРОЧИСТА ВЕЧЕРЯ
Opening remarks / Вступне слово:
Mykola Stetsenko •
Managing Partner,
Avellum Partners
Микола Стеценко •
Керуючий партнер,
Avellum Partners

Greg Krasnov •
CEO, Platinum Bank
Грег Краснов •
Генеральний
директор,
Platinum Bank

Gala Dinner Principal Sponsor /
Спонсор урочистої вечері

Alexander Pavlov •
Head of Financial
Institutions in Ukraine,
EBRD
Олександр Павлов •
Керівник сектору
фінансових
організацій в Україні,
ЄБРР

M.C. / Ведучий:
Ross Shmanenko •
Board Member,
CFA Ukraine
Ростислав Шманенко •
Член правління,
CFA Ukraine
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Sponsors and Partners / Спонсори та партнери:
Partner / Партнер

HR Partner / HR партнер

English-language Media Partner /
Англомовний медіа партнер

Partner / Партнер

Analytical Partner /
Аналітичний партнер

Media Partners / Медіа партнери

Supported by / За підтримки

InvestUkraine

Kyiv Regional Center
for Investment and Development

Online Broadcasting Partner /
Партнер онлайн трансляції

Interpretation Partner /
Партнер з перекладу
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Baker Tilly Ukraine is an independent Ukrainian company and a member of the international network Baker Tilly
International, providing services in the areas of audit, tax, business consulting, independent valuation and accounting.
The company has been active in the Ukrainian market since 1999 and is one of the largest audit firms in Ukraine, with
the staff of more than 200 professionals and offices in Kiev, Donetsk and Odessa.
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) included Baker Tilly Ukraine in its list of companies
recommended for provision of professional audit and consulting services. Baker Tilly Ukraine is registered with PCAOB
(Public Company Accounting Oversight Board), a private nonprofit organisation responsible for quality assurance of audit
services provided to the public companies.
Бейкер Тіллі Україна - незалежна українська компанія, член міжнародної мережі Baker Tilly International, що надає
послуги в галузі аудиту, оподаткування, бізнес-консалтингу, незалежної оцінки та аутсорсингу.
Компанія оперує на українському ринку з 1999 року і є однією з найбільших аудиторських компаній в Україні, з
персоналом більш ніж 250 співробітників і представництвами у Києві, Донецьку та Одесі.
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) включив Baker Tilly International до списку компаній,
рекомендованих для надання професійних аудиторських та консалтингових послуг. Компанія також зареєстрована
в PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), приватній некомерційній організації, відповідальній за
забезпечення якості аудиторських послуг, що надаються публічним компаніям.

SMART ENERGY is management company within the Smart-Holding group, responsible for projects development in the
field of hydrocarbon production and alternative energy forms.
In 2010 Smart-Holding, as a part of business strategy aimed at investment portfolio diversification, decided to develop
the projects in the field of oil and gas production and alternative energy forms. Such projects are combined in Smart Energy
business direction.
Oil and Gas Production. Smart-Holding considers investments into the oil and gas sector as strategic and estimates oil
and gas production as one of the key directions of its business.
In March 2011 Smart-Holding completed a transaction for the acquisition of 53.99% shares of public British company
Regal Petroleum with assets in Ukraine.
The strategy of Smart-Holding’s oil and gas business provides increase of investments into development of the deposits
and further consolidation of production and prospective assets in Ukraine to create a leader of the industry.
Alternative Energy. In the field of alternative energy forms Smart-Holding implements the project for construction of the
plant for production of pellets from biomass – “Vin-Pellet” in Vinnitsa region. The project is expected to be implemented in
2 stages – launch of production with capacity of 75 ths. tons of pellets per year in 2012 and further increase of enterprise
capacity up to 150 ths. tons per year. Development strategy of this business provides its scaling and construction of a
network of 10 similar plants in various regions of Ukraine.
СМАРТ ЕНЕРДЖІ – керівна компанія у складі групи Смарт-Холдинг, що відповідає за розвиток проектів у сфері
видобутку вуглеводнів та альтернативної енергетики.
У 2010 році Смарт-Холдингом у рамках бізнес-стратегії, спрямованої на диверсифікацію інвестиційного
портфеля, було прийнято рішення розвивати проекти у сфері видобутку нафти і газу, альтернативної енергетики.
Ці проекти поєднані у бізнес-напрямок Smart Energy.
Видобуток газу та нафти. Смарт-Холдинг розглядає інвестиції у нафтогазовий сектор як стратегічні і оцінює
видобуток нафти і газу як один з ключових напрямків свого бізнесу.
У березні 2011 року Смарт-Холдинг уклав угоду на придбання 53,99% акцій публічної британської компанії
Regal Petroleum з активами в Україні.
Стратегія нафтогазового бізнесу Смарт-Холдингу передбачає збільшення інвестицій у розробку родовищ і
продовження консолідації видобувних і перспективних активів в Україні з метою створення лідера галузі.
Альтернативна енергетика. У сфері альтернативної енергетики Смарт-Холдинг реалізує проект будівництва
заводу з виробництва паливних пеллет з біомаси – «Він-Пеллета» у Вінницькій області. Проект розрахований на
реалізацію в 2 етапи – запуск у 2012 р. виробництва потужністю 75 тис. тонн пеллет на рік і подальше збільшення
потужності підприємства до 150 тис. тонн на рік. Стратегія розвитку цього бізнесу передбачає його масштабування і
будівництво мережі з десяти аналогічних заводів у різних регіонах України.
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Asters is a full-service independent national law firm with one of the longest track records on the country’s legal market.
Asters is among the most recommended law firms for Ukraine according to reputable international legal directories
The Legal 500, PLC Which Lawyer?, Chambers Global, IFLR 1000, and Ukraine’s legal market research publications. A list
of the firm’s clients includes major international corporations, such as The Boeing, Coca-Cola, Marathon Oil, Miele, News
Corp., New Line Cinema, Nissan Motor, Nokia Corporation, Philip Morris, Renault, Telenor ASA, Toshiba Corporation, and
the world’s leading financial institutions ABN AMRO, Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, EBRD, IFC,
ING Bank, JP Morgan Chase, Standard Bank, Swedbank and the World Bank.
Астерс є однією з найбільших юридичних фірм України, що з 1995 року надає клієнтам повний спектр юридичних
послуг. Фірму та її партнерів регулярно відзначають найавторитетніші міжнародні й вітчизняні дослідження та
рейтинги, зокрема The Legal 500, PLC Which Lawyer?, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who’s Who
Legal, Best Lawyers, Expert Guides, Ukrainian Law Firms. Серед клієнтів Астерс – провідні міжнародні корпорації,
такі як The Boeing, Coca-Cola, Marathon Oil, Miele, News Corp., New Line Cinema, Nissan Motor, Nokia Corporation,
Philip Morris, Renault, Telenor ASA, Toshiba Corporation, та впливові фінансові інституції світу, включаючи ABN AMRO,
Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, EBRD, IFC, ING Bank, JP Morgan Chase, Standard Bank,
Swedbank та the World Bank.

Aston Financial Services (AFS) is an international consulting project in the area of personal financial planning. AFS has
launched its activity in Ukraine in 2010. For the last 2 years AFS had sharply developed its partnership chain in Ukraine and
all over the world. Our partners enable us to provide best service for our clients in the area of provision various investment
products, private banking for private clients and instruments of tax optimization for the business clients in Ukraine and outside
of the country.
AFS provides its consultations starting from the thorough research of the client’s enquiry, evaluation of the client’s financial
capabilities and financial goals, then followed by the recommendations with the most suitable investment instruments in order
to achieve client’s goals, and the last is provision of support in investment strategy.
Aston Financial Services (AFS) – проект з консультування в галузі особистого фінансового планування та
інструментам інвестування. З 2010 року проект розпочав свою діяльність в Україні. За останні 2 роки AFS стрімко
збільшив кількість своїх партнерів в Україні та у всьому світі. Дякуючи нашим партнерам, професіоналам своєї
сфери, ми надаємо найкращий сервіс нашим клієнтам у галузі різноманітних інвестиційних продуктів, private banking
для приватних осіб і інструментів оптимізації податків для бізнес-клієнтів в Україні та за межами країни.
AFS надає консультації: починаючи з оцінки фінансових можливостей і мети клієнта, розробки особистого фінансового
плану, до надання комплексного підходу з рекомендованими інструментами для інвестування, які обираються
індивідуально для кожного клієнта і супроводу в реалізації інвестиційної стратегії.

Avellum Partners is a leading Ukrainian transactional law firm specialising in corporate finance and covering arbitration,
banking and finance, capital markets, competition, customs, mergers and acquisitions, real estate, restructurings, and tax.
We help foreign and Ukrainian investors to close complicated corporate finance transactions successfully and promptly. We
reach this goal using the most advanced Western methods and practices coupled with our broad experience in Ukraine and
everyday practice. Avellum Partners is named Law Firm of the Year in Ukraine (Chambers Europe Awards for Excellence 2012).
Авеллум Партнерс – провідна українська юридична фірма у сфері корпоративних фінансів. Ми – юридичні експерти
з питань арбітражу, банківського та фінансового права, злиттів і поглинань, конкурентного права, митного права,
нерухомості, податків, ринків капіталу та реструктуризацій.
Ми допомагаємо іноземним та українським інвесторам успішно і швидко закривати складні трансакції у сфері
корпоративних фінансів. Ми досягаємо цього, поєднуючи наш західний підхід, унікальний серед місцевих юридичних
фірм, з нашим великим досвідом в Україні та щоденною практикою. Авеллум Партнерс визнана Юридичною фірмою
року в Україні (Chambers Europe Awards for Excellence 2012).
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Dragon Capital is Ukraine’s leading investment bank offering a comprehensive range of services in equities
and fixed income sales, trading and research, investment banking, private equity and asset management to
institutional, corporate and private clients. Established in 2000, the company is an independent partnership
controlled by management, with a minority stake held by Goldman Sachs.
The company has completed more than 100 deals, including IPOs, private placements, M&A transactions
and debt financings, since 2005, raising over $3.4 billion. Dragon’s asset management arm has approximately
$0.5 billion under management.
Dragon Capital –— одна з найбільших груп компаній, що працюють у сфері інвестицій та фінансових
послуг, та надають повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг для корпоративних і
приватних клієнтів. Dragon Capital здійснює брокерські операції з акціями та борговими інструментами,
супровід угод із залучення капіталу, прямі інвестиції та управління активами. Компанія заснована у 2000
р. в Києві. Контроль над Dragon Capital належить менеджменту, міноритарним пакетом компанії з 2007 р.
володіє Goldman Sachs, один з найбільших світових банків.
Інвестиційно-банківський підрозділ Dragon Capital успішно провів більш ніж 100 транзакцій на загальну
суму більше 3,4 млрд. дол., включаючи транзакції із залучення акціонерного та боргового капіталу, а також
угод із злиття та поглинання для провідних українських компаній у ключових секторах економіки: банківська
сфера, сільське господарство, нерухомість, медіа, виробництво продуктів харчування, фармацевтика та
інші. Під управлінням Dragon Capital знаходиться інвестиційний портфель вартістю близько 0,5 млрд. дол.

Communication group ESG is a communication solution for creating business reputation of the company.
That is creation of newsworthy information, organisation of business meetings with leading experts and opinion
leaders, coverage on 8 national channels, 2 radio stations and on the own media-recourse: channel UBR and
website www.ubr.ua. The company is in the market since 2001.
42 Melnikova Street, Kiev, 04052, Ukraine
Tel.: +38 (044) 494 3051
E-mail: info@esg.ua
Комунікаційна група ESG — це комунікаційні рішення для формування ділової репутації компанії:
генерування інформаційних приводів, організація ділових заходів за участю провідних експертів і лідерів
думок, висвітлення подій на 8-ми загальнонаціональних каналах, 2-х радіостанціях та власному медіаресурсі телеканал UBR та портал www.ubr.ua. Компанія на ринку з 2001 року.
вул. Мельникова, 42, Київ, 04052, Україна
Тел.: +38 (044) 494 3051
E-mail: info@esg.ua
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Concorde Capital is a leading investment company based in Ukraine that provides a full range of brokerage,
investment banking and asset management services. It was founded in 2004 and is owned by management.
The firm attracted more than USD 2 billion for leading Ukrainian companies via IPOs and private placements
since 2004 in the metallurgy, automobile, chemical, oil & gas, agricultural, real estate and pharmaceutical sectors.
Concorde Capital led by number of M&A transactions in Ukraine among local and global firms in 2007-2008, and
by number of M&A deals in the CIS financial market in 2007, according to mergermarket and DealWatch.
Concorde Capital – провідна інвестиційна компанія України, заснована в 2004 році в Києві. Компанія
надає повний спектр інвестиційно-банківських, брокерських послуг, а також послуг з управління активами.
З 2004 р. Concorde Capital залучив понад $ 2 млрд. для провідних українських компаній металургійного,
автомобільного, хімічного, газового, агропромислового, будівельного, фармацевтичного секторів. Лідер
за кількістю угод M&A в Україні в 2007 і 2008 рр., за кількістю угод M&A у фінансовому секторі в СНД
в 2007 р., згідно з дослідженнями MergerMarket і DealWatch.

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, орієнтованих 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.

HeadHunter group is the largest association of the online hiring projects of eight countries in the Northern
and Eastern Europe with the decade long history. From 2000 HeadHunter is one of the major components of the
labor market infrastructure of Ukraine, Russia, Kazakhstan and Belorussia.
hh.ua portal is visited by 60 thousands* of users daily, and monthly portal auditorium is more than
600 thousands* of visitors.
*according to the Google Analytics data

В Україні HeadHunter (hh.ua) – це єдиний спеціалізований сайт кар’єри для фахівців та менеджерів
середньої та вищої ланки. На hh.ua шукають роботу понад 500 тисяч кращих кандидатів з України
та близько 30 тисяч компаній-роботодавців.
Портал hh.ua за добу відвідує 60 тисяч* користувачів, а щомісячна аудиторія сайту становить понад
600 тисяч* відвідувачів.
*відповідно статистиці Google Analytics

ETHICS • EDUCATION • PROFESSIONAL EXCELLENCE
ЕТИКА • ОСВІТА • ПРОФЕСІЙНА ДОСКОНАЛІСТЬ

The Ukrainian Society of Investment Professionals
CFA Ukraine unites more than 200 representatives of the
investment profession within the country. The organization
is non-government, non-for-profit, run by volunteers and
is part of the worldwide network of Chartered Financial
Analysts® (CFA®) societies that are member societies of
CFA Institute.
The effort of establishing CFA Ukraine Society 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 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.
Daily Society operations are managed by the Executive
Officers team.

MISSION STATEMENT
The Mission of CFA 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 likeminded professionals.
• Provide comprehensive continuous educational
opportunities by creating and sourcing relevant lifelong
learning for members, keeping abreast in 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 principals
of ethics, education and professional excellence within
investment industry in Ukraine.

Українське товариство інвестиційних професіоналів
CFA Ukraine об’єднує понад 200 представників
інвестиційної професії в Україні. Товариство є неурядовою
некомерційною
організацією,
що
управляється
волонтерами та входить до міжнародної спільноти
товариств CFA Institute.
Робота волонтерів щодо створення CFA 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 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. Щоденне
управління
товариством
здійснюється
командою
Виконавчого комітету.

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.

