УІРФР

Навчальна програма

ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДІВ
ПРЯМОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ТА ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ
Київ, 4 – 7 липня 2007 р.
Міжнародний інститут бізнесу (МІБ) спільно з Українською асоціацією
інвестиційного бізнесу (УАІБ), за участі Українського інституту розвитку
фондового ринку вперше в Україні пропонує навчальний курс для фахівців
компаній з управління активами венчурних фондів.
Семінар орієнтований на керівників, інвестиційних менеджерів,
аналітиків компаній, що управляють активами фондів прямих
інвестицій та венчурних фондів, а також власників, керівників,
фінансових директорів підприємств, зацікавлених у залученні
фінансування з боку фондів прямих інвестицій.
Серед питань, що будуть розглянуті:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Міжнародний досвід діяльності фондів прямого інвестування та венчурних фондів.
Венчурний цикл та процес створення цінності венчурним фондом. Професійні
стандарти діяльності фондів прямого інвестування.
Практика регулювання та нагляду за діяльністю компаній з управління активами по
управлінню активами венчурних фондів.
Процедури відбору проектів та due diligence
Структурування угоди та оцінка вартості
Використання механізмів корпоративного управління у діяльності венчурного фонду
Вихід з інвестиції. Первинне розміщення акцій. Вихід з інвестиції через продаж
стратегічному інвестору.
Відносини з інвесторами
Досвід діяльності венчурних фондів у будівництві.
Досвід діяльності фондів прямих інвестицій в Україні.

Викладачі програми – керівники та провідні фахівці ДКЦПФР, УАІБ, МІБ,
УІРФР, компаній, що управляють активами фондів прямих інвестицій та
венчурних фондів.
Вартість участі у семінарі – 4900 грн. (без ПДВ)
Вартість для компаній-членів УАІБ – 4000 грн. (без ПДВ)
Знижка за умови участі двох та більше учасників від одної компанії – 7%
Отримати додаткову інформацію та зареєструватись для участі в семінарі можна:
на сайті www.iib.com.ua
та за телефоном (044) 456 37 00 (контактні особи – Майя Кічук, Сергій Жигінас)

Навчальна програма
Діяльність фондів прямого інвестування та венчурних фондів
Київ, Міжнародний інститут бізнесу, 4 – 7 липня 2007 р.
Перший день, середа, 4 липня 2007 р.
Поточний стан та актуальні проблеми розвитку галузі венчурних фондів в Україні
Міжнародний досвід діяльності фондів прямого інвестування та венчурних фондів.
•
•
•
•

Поняття фонду прямих інвестицій та венчурного фонду у світовій практиці.
Організаційно-правові форми фондів прямого інвестування та венчурних фондів.
Роль фондів прямого інвестування та венчурних фондів у забезпеченні підприємствам доступу до джерел
фінансування.
Венчурна галузь та розвиток фінансових ринків.
Категорії інвесторів фондів прямого інвестування та венчурних фондів у світі.

•
Міжнародні професійні стандарти діяльності фондів прямого інвестування та венчурних фондів.
•

Венчурний цикл та процес створення цінності венчурним фондом. Стандарти міжнародних галузевих асоціацій
(NVCA, EVCA)

Нормативне регулювання діяльності компаній з управління активами по управлінню активами венчурних
фондів.
•
•

•

Венчурні фонди у Законі України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)» та нормативних актах ДКЦПФР.
Нормативне регулювання, звітність та контроль за діяльністю венчурних фондів.
Практичні проблеми контролю за діяльністю венчурних фондів.

Другий день, четвер, 5 липня 2007 р.
Методи оцінки вартості бізнесу в угодах прямого інвестування
•
•

Методи оцінки вартості підприємства для формулювання умов угоди.
Метод венчурного капіталу у оцінці вартості підприємства.
Роль венчурного фонду у збільшенні цінності підприємства.

•

Способи структурування угоди (комбінування боргового фінансування та власного капіталу, спеціальні фінансові
інструменти, поетапне фінансування) та особливості їх застосування в умовах України.
Вихід з інвестиції через первинне розміщення акцій. Особливості здійснення первинного розміщення українськими
компаніями.
Вихід з інвестиції через продаж стратегічному інвестору. Структурування угоди із стратегічним інвестором.

•
Структурування угоди та вихід з інвестиції
•

•
Оподаткування та облік діяльності венчурного фонду
Актуальні проблеми та практика регулювання діяльності венчурних фондів
Третій день, п’ятниця, 6 липня 2007 р.

Механізми та технології корпоративного управління у діяльності фонду прямих інвестицій/венчурного
фонду
•
•

Система корпоративного управління у компанії, що отримує венчурне фінансування
Здійснення венчурним фондом корпоративного контролю через участь у раді директорів (наглядовій раді)

Процедури due diligence при відборі та аналізі проектів
Відносини з інвесторами
•
•
•

•

Категорії інвесторів у фонди прямого інвестування та їх інвестиційні цілі
Фонд як продукт: розробка стратегії та маркетинг фонду.
Інформаційна політика та звітність фонду.
Процедури відносин з інвесторами

Четвертий день, субота, 7 липня 2007 р.
Досвід діяльності венчурних фондів у будівництві.
Досвід діяльності фондів прямих інвестицій в Україні.
Досвід діяльності венчурних фондів у галузі високотехнологічних інвестицій в Україні.

Міжнародний інститут бізнесу
Київ, Дегтярівська, 51
(044) 456 3700 • www.iib.com.ua

