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Чеські	інвестори	можуть	припинити	фінансування	українських	агрокомпаній

Рейдерське	захоплення	агропідприємств	Київської	області	може	перешкодити	інвестиційним	планам	ІФ	Mabon.

Про	це	повідомляє	Петро	Томан,	генеральний	директор	компаній	«Ресіліент»	і	Agromino,	передає	latifundist.com.

Починаючи	 з	 2016	 року,	 інвестиційний	 фонд	 Mabon	 вклав	 значні	 кошти	 в	 українські	 аграрні	 підприємства	 Київської	 області,	 які	 на	 той	 момент	 вже	 мали	 підписані	 з
орендодавцями	і	зареєстровані	в	установленому	порядку	договору	оренди	земель	строком	від	7	до	10	років.

«Але	на	початку	березня	2018	року	стало	відомо,	що	якісь	спритні	"доброзичливці",	підробивши	документи	і	сфальсифікувавши	підписи	на	них,	звернулися	до	Комісії	в	сфері
держреєстрації	Мін'юсту	України	з	трьома	ідентичними	скаргами	(від	імені	мешканців	трьох	різних	сіл	Білоцерківського	району	Київської	області)	про	скасування	реєстрацій	прав
оренди	наших	підприємств,	зареєстрованих	ще	в	2014-2016	роках.	Причиною	"скарг"	став	надуманий	і	нічим	не	підтверджений	аргумент,	що	орендодавці	нібито	не	підписували
договорів	оренди	і	не	знають	про	їх	існування»,	—	зауважує	Петро	Томан.

За	його	словами,	спростовуючи	ці	«скарги»,	компанією	були	надані	Міністерству	юстиції	всі	підписані	та	зареєстровані	в	реєстрі	договори,	докази	оплати,	підписи	людей	про
отримання	орендної	плати	та	акти	виконаних	робіт	з	інших	послуг.	На	засідання	Комісії	прийшли	навіть	люди,	які	підтвердили,	що	не	підписували	ніяких	«скарг»	і	 їх	підписи
підроблені.	Крім	того,	виконавці	цієї	схеми	навіть	підробили	підписи	скаржників,	які	померли	задовго	до	моменту	подачі	«скарг»,	що	теж	було	підтверджено	документально.

«Міністерство	юстиції	задовольнило	зазначені	скарги,	чим	протягом	одного	тижня	позбавило	нас	права	оренди	на	200	га	землі.	Треба	відзначити,	що	в	той	же	день	права
оренди	були	зареєстровані	за	іншим	підприємством,	що	ще	раз	підтверджує	організовану	рейдерську	діяльність	наших	опонентів»,	—	додає	гендиректор	компанії.

Згідно	з	повідомленням,	Mabon	за	ці	роки	направив	близько	мільярда	гривень	інвестицій	в	Україну.

«Все	це	інвестиції	нашого	фонду,	інвестиційної	групи.	При	цьому	ми	чесно	працюємо:	офіційно	купуємо,	продаємо,	платимо	податки	—	все	за	українськими	законами.	Ніхто	в
нашій	компанії	не	отримує	грошей	без	офіційного	працевлаштування.	При	цьому	ми	строго	дотримуємося	сівозміни:	вирощуємо	такі	основні	культури,	як	соняшник,	соя,	пшениця,	кукурудза,	ріпак.	А	тепер
виникає	питання,	чи	варто	і	далі	вкладати	інвестиції	в	Україну»,	—	коментує	Томан.

Нагадаємо,	 що	 в	 Черкаській	 області	 в	 с.	 Орловець	 поліція	 затримала	 50	 рейдерів	 (http://agravery.com/uk/posts/show/na-cerkasini-rejderi-namagalis-zahopiti-agropidpriemstvo)	 при	 спробі	 захоплення
сільськогосподарського	підприємства.

Довідка:

Інфестиційни	фонд	Mabon	в	основному	займається	інвестиціями	в	агробізнес	Європи.	У	його	власності	також	знаходяться	сільськогосподарські	компанії,	що	працюють	в	Україні,	Естонії,	Росії.	Mabon	інвестує	не
тільки	в	сільське	господарство,	а	й	в	страхові	компанії,	виробництво	автомобілів.	Але	все	ж	агробізнес	Європи	є	основним	напрямком	для	інвестицій.

ТЕГИ 	 	 	 	інвестиції, рейдерство, чеські	інвестори, Mabon, Петро	Томан
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19	червня
16:38 	Новини	компаній:	«Сумихімпром»	завантажить	потужності	(/uk/posts/show/novini-kompanij-sumihimprom-zavantazit-potuznosti)

15:59 Агрокомплекс	«Вінниччина»	розширить	інтенсивні	сади	на	зрошенні	(/uk/posts/show/agrokompleks-vinniccina-rozsirit-intensivni-sadi-na-zrosenni)

15:26 	ПРОГНОЗ:	Передумов	для	дефіциту	пшениці	немає	(/uk/posts/show/prognoz-peredumov-dla-deficitu-psenici-nemae)

14:44 	Новини	компаній:	МХП	призначило	ще	одного	директора	(/uk/posts/show/novini-kompanij-mhp-priznacilo-se-odnogo-direktora)

14:07 Антирейдерський	закон	можуть	розглянути	цього	тижня	(/uk/posts/show/antirejderskij-zakon-mozut-rozglanuti-cogo-tizna)

13:33 	SOS:	АЧС	одразу	в	трьох	областях	України	(/uk/posts/show/sos-acs-odrazu-v-troh-oblastah-ukraini)

12:55 	ДУМКА:	Державна	регуляція	ринку	цукру	стримує	інвестиції	в	розвиток	галузі	(/uk/posts/show/dumka-derzavna-regulacia-rinku-cukru-strimue-investicii-v-rozvitok-galuzi)

12:27 	За	травень	буде	нараховано	близько	43	млн	гривень	компенсації	за	придбану	техніку	(/uk/posts/show/za-traven-bude-narahovano-blizko-43-mln-griven-kompensacii-za-pridbanu-tehniku)

12:09 	На	Сумщині	181	фермер	отримає	дотацію	для	утримання	телят	(/uk/posts/show/na-sumsini-181-fermer-otrimae-dotaciu-dla-utrimanna-telat)

11:39 	Новини	компаній:	«ОТП	Лізинг»	отримав	від	німецького	банку	$17	млн	кредиту	(/uk/posts/show/novini-kompanij-otp-lizing-otrimav-vid-nimeckogo-banku-17-mln-kreditu)

11:00 	Форвардні	контракти	на	сою	«заморожені»	через	непідписання	законопроекту	Порошенком	(/uk/posts/show/forvardni-kontrakti-na-sou-zamorozeni-cerez-nepidpisanna-zakonoproektu-porosenkom)

10:31 	Зібрано	перші	10,5	тис.	тонн	озимої	пшениці	(/uk/posts/show/zibrano-persi-105-tis-tonn-ozimoi-psenici)

09:49 ДУМКА:	Дефіцит	органічної	сої	на	європейському	ринку	становить	50-100	тис.	тонн	(/uk/posts/show/dumka-deficit-organicnoi-soi-na-evropejskomu-rinku-stanovit-50-100-tis-tonn)

09:15 	Протягом	місяця	знизилися	ціни	на	14	із	23	позицій	соціально	значущих	продтоварів	(/uk/posts/show/protagom-misaca-cini-znizilisa-na-14-iz-23-pozicij-socialno-znacusih-prodtovariv)

08:52 	В	Україні	росте	імпорт	та	споживання	риби	(/uk/posts/show/v-ukraini-roste-import-ta-spozivanna-ribi)

08:21 	Вірменські	імпортери	шукають	в	Україні	виробників	м'яса,	макарон	та	зерна	(/uk/posts/show/virmenski-importeri-sukaut-v-ukraini-virobnikiv-masa-makaron-ta-zerna)

08:00 	Як	заробляти	на	ягодах	цілий	рік?	Секрети	ринку	заморожених	продуктів	(/uk/posts/show/ak-zaroblati-na-agodah-cilij-rik-sekreti-rinku-zamorozenih-produktiv)

07:42 	Зернотрейдерів	зобов’яжуть	дбати	про	екологію	(/uk/posts/show/zernotrejderiv-zobovazut-dbati-pro-ekologiu)

07:20 	SOS:	Нацполіція	незаконно	вилучила	в	«Прометея»	насіння	вартістю	900	тис.	гривень	(/uk/posts/show/sos-nacpolicia-nezakonno-vilucila-v-prometea-nasinna-vartistu-900-tis-griven)

ВСІ	НОВИНИ	(/UK/POSTS/POST/INDEX)
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Реклама

(http://agravery.com/uk/posts/section/show/oon)

(http://agravery.com/uk/posts/section/show/harvesting-geography)

ПУБЛІКАЦІЇ	(/UK/POSTS/SECTION/SHOW/PUBLICATIONS)

15	червня	2018	-	07:00

	Відправив	на	пенсії,	або	чому	фермерські	гроші	відправили	на	соцстрахування	(/uk/posts/show/vidpraviv-na-pensii-abo-comu-fermerski-grosi-vidpravili-na-socstrahuvanna)

ВСЯ	ПУБЛІКАЦІЇ	(/UK/POSTS/SECTION/SHOW/PUBLICATIONS)

(/uk/posts/show/vidpraviv-na-pensii-abo-comu-fermerski-grosi-vidpravili-na-socstrahuvanna)

Реклама



ІНФОГРАФІКА	(/UK/POSTS/SECTION/SHOW/INFOGRAPHICS)

19	червня	2018	-	08:00

	 	Як	заробляти	на	ягодах	цілий	рік?	Секрети	ринку	заморожених	продуктів	(/uk/posts/show/ak-zaroblati-na-agodah-cilij-rik-sekreti-rinku-zamorozenih-produktiv)

ВСЯ	ІНФОГРАФІКА	(/UK/POSTS/SECTION/SHOW/INFOGRAPHICS)

(/uk/posts/show/ak-zaroblati-na-agodah-cilij-rik-sekreti-rinku-zamorozenih-produktiv)

A

Реклама

(http://www.farm-patrol.com.ua/)

АРХІВ

	 ЧЕРВЕНЬ	2018 	

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

Реклама

(http://uacouncil.org/news/866.html)

(http://vk.com/agravery)(https://www.facebook.com/agraveryukraine)(https://twitter.com/agravery)(/uk/rss)(https://www.youtube.com/user/AgraVery)

КОНТАКТИ	РЕДАКЦІЇ	(/SITE/CONTACT) РЕКЛАМА	НА	САЙТІ ПІДПИСКА	НА	НОВИНИ

Передрук	матеріалів	дозволяється	тільки	за	умови	прямого,	відкритого	для	пошукових	систем,	гіперпосилання	на	Agravery.com.	Матеріали	з	позначкою	[Реклама]	публікуються	на	правах	реклами.	Редакція
Agravery	може	не	розділяти	позицію	авторів	розділу	[Колонки]	та	не	несе	відповідальність	за	матеріали	авторів	розділу	[Робота	від	«Агроджоб»].
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