
 

робимо неймовірне 



Про компанію 

 

Saad Legal - спеціалізована юридична компанія, яка 
спрощує діяльність своїх клієнтів у сфері doingbusiness. 

 

Місія компанії – забезпечення стабільного та безпечного 
розвитку бізнесу, впровадження нового якісного рівня 
корпоративного управління в Україні та захисту прав 
інвесторів. 



Історія компанії 

    

Компанія «Saad Legal» була заснована у 2011 році як 
спеціалізована юридична компанія для обслуговування 
бізнесу. 

   Засновником та керівником компанії є фахівець з 
корпоративного права та фондового ринку - Шаді Саад. 

   Основу команди компанії складають спеціалісти з 
багаторічним досвідом роботи на корпоративному та 
фондовому ринках України. 



Основні практики 

Корпоративне право / M&A 

Вирішення спорів 

Цінні папери 

Юридичний супровід 



Створюємо 

створення та 
реєстрація 

бізнесу, 
представництв 

реорганізація 
бізнесу 

реєстрація 
випусків 

цінних паперів 

збільшення/ 
зменшення 
статутного 

капіталу 

конвертація 
боргу в капітал 

реєстраційні дії 
у ЄДР 

створення КІФ 



Забезпечуємо 

розробка 
договорів 

забезпечення 
виконання 

зобов'язання 

експертиза 
документів  

відновлення 
обігу ЦП 

відновлення 
реєстру 

медіація 

участь у 
переговорах 



Структуруємо 

інвестиційні 
фонди 

обов’язковий 
викуп (sell-out) 
та обов’язковий 

продаж 
(squeeze-out) 

досягнення 
домінуючого 

пакету 

комплексний 
due diligence  

побудова 
холдингових 

компаній 

транзакційні 
операції 

корпоративні 
договори 



Супроводжуємо 

абонентське 
обслуговування 

Investor та 
Government 

relations 

впровадження 
корпоративних 

документів 

загальні збори 
корпоративний 

секретар 

діяльність 
органів 

управління 

комплексний 
судовий 
супровід 



Інвестуємо 

придбання/ 
продаж бізнесу 

об’єкти для 
інвестування 
або інвестори 

система 
управління 

операцій з 
цінними 
паперами 

аудиторські 
послуги 

незалежний 
оцінювач 

майна 

біржові та 
позабіржові 

угоди 



Захищаємо 

захист від 
недружніх 
поглинань 

(рейдерства) 

представлення 
інтересів у всіх 

судових 
інстанція 

відновлення 
права власності 

на цінні 
папери 

впровадження 
системи 

захисту активів 
бізнесу 

повернення 
незаконно 
виведеного 

майна 

оскарження дій 
чи 

бездіяльності 
державних 

органів 

представництво 
у НКЦПФР, 
АМКУ, НДУ 



Досягнення 

• успішна судова практика – понад 95% успішних справ; 
• проведено понад 1000 загальних зборів акціонерів; 
• понад 100 корпоративних клієнтів; 
• здійснено понад 100 реєстрацій випусків цінних паперів; 
• забезпечено депозитарний облік понад 500 млн. грн. 

активів клієнтів; 
• консолідовано контрольні пакети понад 300 підприємств; 
• відновлено право власності на цінні папери майже 2 000 

клієнтів; 
• забезпечено корпоративний захист понад 100 клієнтів; 
• найкраща юридична компанія у корпоративному праві 

за підсумками 2019 року 
• активна участь у розробці та впровадженні 

корпоративного законодавства.  



Чому ми? 

Робимо неймовірне 

Беремо фінансову відповідальність за якість нашої роботи 

Гарантуємо повну відповідність вимогам законодавства 

Маємо успішну корпоративну судову практику 

Наша корпоративна спеціалізація 



Клієнти 



Робимо неймовірне! 
 
 
 
З впевненістю в успішній 
співпраці, 
команда Saad Legal 

Київ, вул. Івана Франка 42-б 

+380(44)586-0979 

www.saad.legal, info@saad.legal 

Приєднуйтесь у соц.мережах 

www.facebook.com/saad.legal.ua 
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