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Завдання. Визначіть правовий статус засновників, учасників і акціонерів. Вказати відмінність
між ними.
Завдання. Розкрийте процедуру створення товариства з обмеженою відповідальністю, вказавши
необхідні документи.
Завдання. Встановіть склад учасників командитного товариства та вкажіть відмінності між
ними.
Завдання. Охарактеризуйте особливості створення та діяльності довірчого товариства.
Завдання. Письмово викладіть процедуру (послідовність юридичних дій) створення
акціонерного товариства.
Завдання. Розкрийте відмінності між приватаними і публічними акціонерними товариствами.
Завдання. Проаналізуйте поняття акції. Які види акцій передбачені чинним законодавством
України?
Завдання. З’ясуйте питання створення, функціонування та ліквідації холдингових компаній. Хто
може бути засновником холдингової компанії? Які документи подає засновник холдингової компанії і
кому їх скеровує?
Завдання. На загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про затвердження звітів
товариства за попередній фінансовий рік та скерування частини прибутку у фонд виплати дивідендів.
Через місяць після проведення загальних зборів ініціативна група акціонерів звернулися до Голови
товариства із спільною заявою про виплату їм дивідендів. У письмовій відповіді на цю заяву Голова
товариства пояснив, що право на одержання дивідендів в акціонерному товаристві має умовний
характер, тобто може бути реалізоване лише за наявності рішення загальних зборів про порядок
виплати дивідендів. Такого рішення збори акціонерів ще не приймали. Дивіденди будуть виплачені
акціонерам після того, як загальні збори встановлять розмір дивідендів, а також строк і форму їх
виплати. Акціонери звернулися з позвом до суду про виплату їм дивідендів. У чому полягає зміст
права на дивіденди? З якого моменту виникає таке право? Чи можуть бути виплачені дивіденди
акціонерам за рішенням суду?
Завдання. За даними останньої річної звітності акціонерного товариства „Терекс” вартість його
майна становить 5 000 000 грн.; з них – 800 000 грн. вартість зобов’язань товариства. Рішенням
наглядової ради товариства було передбачено укладення договору за результатами процедур
державних закупівель на суму 1 100 000 грн. Статутом товариства встановлено правило, згідно з яким,
правочини на суму більше 1 000 000 грн. підлягають наступному схваленню загальними зборами. Під
час розгляду загальними зборами акціонерів питання про схвалення договору державної закупівлі
власники акцій загальною часткою 17 відсотків статутного капіталу голосували «проти» прийняття
такого рішення. У зв’язку з тим, що рішення про схвалення договору державної закупівлі було
прийнято, акціонери, які голосували проти нього, звернулися до товариства з вимогою здійснити у них
викуп належних їм акцій. АТ „Терекс” відмовилося викупити акції в акціонерів, оскільки на думку
товариства такий викуп може бути здійснений лише за взаємною згодою сторін. У чому полягає зміст
права акціонера на обов’язковий викуп у нього акцій товариством? За яких умов виникає таке право?
Який правочин вважається значним? Вирішіть спір між акціонерами і товариством.
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