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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пошук нових довгострокових та ефективних дже�

рел фінансування призвів до зміни філософії вітчизня�

ного бізнесу і активного використання публічних розм�

іщень цінних паперів на світових фондових біржах. Под�

ібна тенденція відбувається як у світовій, так і у вітчиз�

няній практиці. Основні перепони в здійсненні ІРО вітчиз�

няними підприємствами розглянуті в статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Існують значні надбання фінансової науки стосов�

но розвитку фондового ринку, серед яких варто виді�

лити праці Д. Лук'яненка, Д. Леонова, Є Панченка, А.

Поручника, Б. Стеценка, О.В. Смирна. Варто визнати,

що існує невизначеність стосовно підготовчих етапів

проведення ІРО, що і визначає актуальність проведено�

го дослідження.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Первинне публічне розміщення акцій потребує три�

валої та коштовної підготовки, ціль якої відповідність

вітчизняних компаній критеріям лістингу на світових

торговельних майданчиках. Підготовка аудиту, зрозу�

міла інвесторам організаційна структура та юридична

форма організації бізнесу, позитивна кредитна історія

— це не повний перелік дій, які мають бути врегульо�

вані власниками та керівниками компанії в підготовчій

фазі ІРО. Саме часовим межам і функціональним зав�

данням при проведенні ІРО присвячена дана стаття.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Витоки ІРО у світі були на початку 18 ст., коли акці�

онери англійських та голландських компаній запропо�

нували свої акції на біржі приватним інвесторам. Сучас�
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на історія ІРО бере свій початок з 70�х років 20 ст. після

лібералізації фондового ринку. Найбільший злет ІРО

спостерігався в 1999 році в період стрімкого розвитку

ІТ компаній. На світовий ринок вийшло близько 2000

компаній, які залучили інвестицій на 200 млрд дол. США

[1, с. 240—245].

Стан на фінансовому ринку в 2001—2003 роках

спричинив скорочення ІРО в 4 рази до 50 млрд дол. США

(порівняно з 2003 роком), проте вже в 2005 році на ри�

нок вийшло 1500 компаній, які загалом залучили 168

млрд дол. США. Така динаміка дозволяє зробити вис�

новок про існування значної циклічності ринку ІРО, коли

період спаду чергується з періодом активності [2, с.108].

Найбільш активно ІРО проводиться в США та Китаї.

Так, ІРО компанії VISA в 2008 році становила 17,9 млрд

дол. США, а китайського банку Agricultural Bank of China

в 2010 — 22,1 млрд дол. США. Найбільш відомі ІРО ком�

панії Google принесло 1,67 млрд дол. США, Facebook —

16 млрд дол. США, Yandex — 1,3 млрд дол. США.

У Російській Федерації найбільш активно відбува�

лося первинне розміщення цінних паперів у 2004—2007

роках, коли на російських біржах були розміщенні акції

таких компаній, як ВТБ, Роснефть, ПИК, Сбербанк. Най�

більшими за обсягами були ВТБ — 8 млрд дол. США,

Роснефть — 10, 4 млрд дол. США

Активне використання ІРО в Україні почалося в 2005

році, коли 3 вітчизняні компанії провели первинне роз�

міщення акцій на альтернативному майданчику Лон�

донської фондової біржі. Першою вітчизняною компа�

нією, яка випустила ІРО на західному ринку —

Ukrproduct Group, яка займається випуском, дистрибу�

цією та торгівлею молочною продукцією. Компанія ого�

лосила про продаж на Alternative Investment Market

(AIM) Лондонської фондової біржі 27,2% своїх акцій,

отримані інвестиції в розмірі 6 млрд фунтів стерлінгів,

які було спрямовано на модернізацію основних засобів

компанії.

За даними 2010 року 6 вітчизняних компаній

здійснили ІРО, в 2011 році кількість компаній, які ско�

ристалися послугами закордонних фондових бірж і про�

вели первинне розміщення акцій, значно збільшилося.

Особливістю проведення первинного розміщення ІРО

вітчизняними підприємствами в 2011—2012 роках є те,

що значна їх частина припинила проведення процедури

первинного розміщення, що пов'язано з несприятливою

кон'юнктурою на фондовому ринку та пересторогами

емітентів щодо можливого зниження ціни акцій та не�

повного викупу емітованих цінних паперів.

У цілому вітчизняні компанії залучили 371 млн дол.

США за 2010 рік шляхом ІРО. Усі підприємства агро�

промислові та розміщення в більшості відбувалося на

Варшавські фондовій біржі, вимоги до підприємства на

якій є більш ліберальними.

Залучення фінансових ресурсів на вітчизняному

фондовому ринку є досить проблематичним. У той час,

як досвід Польщі переконує, що реформування пенсій�

ної системи сприяє нагромадженню довгострокових

фінансових ресурсів і можливості інвестування цього ка�

піталу через використання публічного розміщення

цінних паперів.

Найбільш привабливими для зарубіжних інвесторів

є традиційно сільськогосподарські підприємства, сфе�

ра харчової промисловості, що пов'язано зі світовою

продовольчою кризою. На найближчу перспективу се�

ред перспективних у плані ІРО є підприємства сфери

фармацевтики, машинобудування, виробництва добрив,

телекомунікації та банківський сектор.

Складність проведення ІРО вітчизняними компанія�

ми полягає у переведенні їх у публічний режим, що пе�

редбачає розкриття власниками компанії будь�якої

інформації про ведення бізнесу на вимогу потенційних

інвесторів та радників.

Проведення ІРО пов'язано зі значними витратами,

які можуть стати досить суттєвими для компанії. Так,

підготовчий етап вимагає здійснення витрат у розмірі

2—3% від емісії цінних паперів, а затрати на емісію мо�

жуть становити значно більше. Наприклад, витрати ком�

панії "Укрпродукт", яка проводила ІРО в 2005 році на

Лондонській фондовій біржі, становили 12% від вар�

тості розміщення, що становило 70 тис. фунтів

стерлінгів. Половина цих витрат — це винагорода бро�

керам та радникам, а решта — консультантам та ауди�

торам.

 Виділено кілька етапів для проведення ІРО підприє�

мством [6, с. 24—25]:

1 етап. Підготовка до публічного статусу (за 3—4

роки до початку розміщення).

Передбачає визначення фондової біржі, на якій

відбудеться первинне розміщення цінних паперів та пе�

релік вимог до емітента (а саме: строки подання фінан�

сової звітності, аудит, корпоративне управління). Менед�

жери компанії переглядають юридичну форму органі�

зації бізнесу та організаційну структуру з метою зрос�

тання її зрозумілості для потенційних інвесторів та спро�

щення зв'язків між підрозділами. Складання консолі�

дованої фінансової звітності, яка відображає в динаміці

п'яти років платоспроможність, прибутковість та фінан�

сову стійкість компанії. Здійснення переходу до систе�

ми звітності на міжнародних стандарти (на US GAAP

або IAS (МСФО)), Проведення аудиту по міжнародним

стандартам та покращення кредитної історії компанії,

репутації надійного кредитора.

2 етап. Підготовка до розміщення та вибір партнерів

(за 1—1,5 роки до розміщення).

Здійснюється остаточний вибір фондової біржі, де

здійснюється ІРО та подається запит на проведення пер�

винного розміщення цінних паперів у національній

комісії по цінних паперах. Компанія підписує договори

з партнерами по проведенню ІРО:

— андеррайтер — інвестиційний банк, який виво�

дить компанію на біржовий публічний ринок. Андеррай�

тер сприяє у вирішенні питань стосовно діапазону мож�

ливої ціни розміщення, розмір пакету акцій, бажаної

структури інвесторів. Створюється попередній проспект

емісії і починається процедура Due Diligence — всебічне

дослідження діяльності компанії, її фінансового стану

та позиціювання на ринку;

— брокер — здійснює безпосередньо розміщення

акцій серед інвесторів;

— фінансові радники — координація процесу та

здійснення оцінки;

— інші експерти (юристи, аудитори).

3 етап. Розміщення акцій на біржі (за 5 місяців до

розміщення).
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Вибір сприятливого часу для проведення ІРО. Про�

ведення road show — серії зустрічей з потенційними

інвесторами, на яких керівництво компанії відповідає на

усі бізнес�питання інвесторів. Компанія маркет�мейкер

здійснює торги.

4 етап. Постемісійний період.

Здійснюється аналіз проведених торгів (ціни прода�

жу акцій, попиту на акції, структури інвесторів і т.д.).

Компанія має підтримувати ліквідність власних акцій,

шляхом розширення виробництва, виходу на нові рин�

ки збуту, залучення нових спеціалістів.

Існує три поширених методи проведення IPO.

Метод фіксованої ціни (відкрита пропозиція): при

проведенні IPO за методом відкритої публічної пропо�

зиції ціна акцій визначається заздалегідь. При цьому

методі існує період збору заявок, протягом якого інве�

стиційний банк збирає заявки на акції компанії. Збір

заявок продовжується, допоки не будуть зібрані заяв�

ки на всі пропоновані на продаж акції компанії, або ж

емітент не скасує розміщення акцій. Цей метод є досить

поширеним за межами США, однак застосовується все

рідше, особливо на великих і активних ринках.

Метод аукціону: є найпоширенішим способом про�

дажу урядових облігацій, а також часто застосовується

при приватизації, однак для проведення первинного

розміщення акцій використовується відносно рідко.

Аукціони часто призводять до "недопродажу" акцій

компанії, що є основним їхнім недоліком. З точки зору

ціноутворення, аукціони можуть бути оптимальні в разі,

коли існує значна кількість інформації про компанію і

ця інформація широко поширена серед великої кількості

розрізнених інвесторів. Тому аукціони часто вибирають�

ся для приватизації відомих компаній у галузях, які доб�

ре вивчені і зрозумілі інвесторам, мають велику кількість

співробітників і значну клієнтську базу.

Метод формування книги заявок: основна від�

мінність методу формування книги заявок полягає в

тому, що цей метод дає андеррайтеру (сторона, яка га�

рантує емітенту виручку від продажу випуску цінних па�

перів, зазвичай як андеррайтер виступає інвестиційний

банк) повний контроль над розподілом акцій компанії

серед потенційних інвесторів. Процес формування кни�

ги заявок починається з оголошення діапазону ціни

(Price Range), який носить попередній характер, і часто

остаточна ціна може встановлюватись за межами почат�

кового інтервалу.

Існують також "гібридні" методи проведення IPO,

при яких для продажу різних траншей акцій використо�

вуються певні методи: аукціон / відкрита пропозиція;

аукціон / формування книги заявок; формування кни�

ги заявок / відкрита пропозиція (найпоширеніший

спосіб) [8, с. 210—211].

ВИСНОВКИ
Для сучасних вітчизняних підприємств первинне роз�

міщення цінних паперів є альтернативним джерелом

отримання фінансових ресурсів, а якісна та своєчасна

підготовка стає запорукою успіху компанії у сфері ІРО.

На жаль, не усі компанії, які випустили цінні папери на

зарубіжних фондових ринках, працюють успішно і од�

нією з причин є відсутність детальних розрахунків у по�

стемісійному періоді. Законодавчі норми не завжди

сприяють розвитку компаній і здійснення ними ефектив�

ної емісійної політики. Тому саме цим питанням мають

бути присвячені подальші дослідження.
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