
Шановні колеги!

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Антикорупційною 
ініціативою ЄС в Україні (EUACI) запрошують вас до участі в першому в Україні форумі  з 
менеджменту арештованими активами ФОРМА!

Управління арештованими активами — нова тема для представників бізнесу в Україні, але вже 
стала практика для європейських країн. Форум ФОРМА - це платформа для діалогу і співпраці 
між бізнесом та АРМА у новому форматі. Форум має на меті продемонструвати усі 
можливості для бізнесу, які відкриває державно-приватне партнерство у сфері управління 
арештованими активами в Україні. 

Захід буде корисним для представників компаній, що розглядають можливість взяти 
арештовані активи в управління і мають добру репутацію та успішний досвід комерційної 
діяльності в таких сферах, як інвестиції, управління нерухомістю, аграрна та харчова 
промисловості, енергетика, будівництво, логістична чи транспортна галузі, юридична чи 
аудиторська сфери, банківська сфера, лізинг чи страхування.

На форумі ви дізнаєтесь:

• що таке управління арештованим майном;
• яку вигоду від управління активами може отримати ваша компанія;
• як проходить відбір управителя арештованих активів;
• які критерії оцінки та відбору потенційних управителей;
• як відбувається передача арештованих активів в управління бізнесу;

Ви отримаєте найповнішу інформацію щодо управління арештованими активами, перші
успішні українські кейси від реальних управителів, відповіді на всі ваші питання від 
професіоналів - все це лише за один день! 

Форум ФОРМА відбудеться 15 листопада у готелі "Прем'єр Палац" в м. Київ. 

Участь у форумі безкоштовна. Зареєструватися та дізнатися більше інформації про форум 
ФОРМА ви зможете на formaforum.org.

З повагою,
Команда організаторів ФОРМА



ОРГАНІЗАТОРИ

ЗБЕРІГАТИ
ЗБІЛЬШУВАТИ
ПОВЕРТАТИ
15.11.2018
ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ 
М.КИЇВ
УКРАЇНА

ФОРУМ 
З МЕНЕДЖМЕНТУ 
АРЕШТОВАНИХ 
АКТИВІВ
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08:30 Реєстрація

09:00 Вступна промова

09:30 Панель: Передумови та перспективи управління 
арештованими активами

10:00 Панель: Управління арештованим майном – 
нові можливості для бізнесу

10:40 Презентація Настанов з управління арештованими 
активами

11:00 Перерва на каву

11:20 Панель: Чим і як АРМА може управляти?

12:40 Перерва

13:30 Панель: Як стати управителем арештованого майна 
і чому це цікаво для бізнесу?

14:30 Панель: Управління окремими видами 
арештованих активів (Частина 1)

15:50 Перерва на каву

16:10 Панель: Управління окремими видами 
арештованих активів (Частина 2)

17:30 Підбиття підсумків. Завершальне слово

18:00       Офіційне закриття


