
 

МЕМОРАНДУМ  
про співпрацю між  

ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» та Українською асоціацією інвестиційного бізнесу 
від 12 квітня 2007 року 

  
ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг», в особі директора Духненка В.Б., який діє на підставі Статуту,  
та  
СРО «Українська асоціація інвестиційного бізнесу» (УАІБ), в особі в.о. генерального директора 
Трипольської О.О., яка діє на підставі Статуту 
(далі — Сторони)  

Визначаючи необхідність удосконалення національної системи рейтингової оцінки компаній з управління 
активами (КУА) та розкриття фінансової інформації про КУА з метою створення якісних аналітичних продуктів 
та популяризації послуг компаній з управління активами; 
Прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів для досягнення спільної мети; 
Бажаючи сприяти цій меті шляхом укладення взаємних домовленостей про поєднання зусиль при проведенні 
спільних чи скоординованих заходів; 
Розуміючи важливість та необхідність існування публічної та об'єктивної добровільної рейтингової оцінки у 
компаній з управління активами 

Сторони домовились про наступне:  
1. Метою підписання Меморандуму між ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» та Українською асоціацією 

інвестиційного бізнесу (УАІБ) є об'єднання Сторонами зусиль, спрямованих на спільне створення 
якісної системи рейтингової оцінки для компаній з управління активами, що буде спрямована на 
популяризацію послуг КУА в Україні. 

2. Українська асоціація інвестиційного бізнесу, підписуючи цей Меморандум із ТОВ «РА «Експерт-
Рейтинг», погоджується із тим, що ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» є незалежним рейтинговим агентством, 
а його рейтингові оцінки є думкою аналітиків ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». 

3. ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» самостійно несе відповідальність за достовірність та якість рейтингових 
оцінок КУА, а також їх рейтингових звітів у межах чинного законодавства та застережень, що вказані на 
рейтингових звітах ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». 

4. Всі зауваження та пропозиції щодо методики рейтингової оцінки або організації рейтингового процесу, 
що надходитимуть від УАІБ під час співпраці із ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг», рейтингове агентство 
сприймає як рекомендації, рішення про виконання або невиконання яких є виключною прерогативою 
ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». У разі незгоди Ради УАІБ щодо неврахування ТОВ «РА «Експерт-
Рейтинг» принципових зауважень та пропозицій щодо методики, дія цього меморандуму припиняється. 

5. ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» не заперечує проти співпраці УАІБ із будь-яким іншим рейтинговим 
агентством та не претендує на будь-які виключні права по отриманню інформації від УАІБ, якщо інше 
не передбачено іншими договорами або меморандумами. 

6. Метою спільної діяльності ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» та УАІБ не є введення для членів асоціації 
обов’язкового або будь-якого іншого примусового рейтингування. Рішення про користування послугами 
ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» будь-який із членів УАІБ приймає виключно на добровільних засадах. 

7. ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» надає членам Ради УАІБ методику рейтингової оцінки компаній із 
управління активами та фондів, яка підготовлена ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» із урахуванням існуючих 
загальноприйнятих стандартів рейтингової оцінки. Методика оцінки компаній із управління активами та 
фондів є інтелектуальною власністю ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг», яке має виключне право на її 
застосування. Членам Ради УАІБ методика надається у формі  



 


