Прес-реліз

Адміністративний суд Дніпра всупереч попереднім
судовим рішенням заборонив Казначейству повертати
Санофі її 40 млн гривень
Київ – 12 серпня 2020 року
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» обурене продовженням спроб ТОВ «Фінансова
компанія «Авісто» щодо заволодіння коштами Санофі у розмірі більше 40 млн грн,
списаних з рахунків компанії ще в 2017 році на підставі безпідставного позову Авісто.
Компанія Авісто, програвши справу в господарському суді, який відмовив їй у
задоволенні позову, змінила свою фіктивну адресу з м.Києва на м.Дніпро і подала
позов до місцевого окружного адміністративного суду з вимогою до Державного
Казначейства перерахувати їй кошти Санофі. 5 серпня 2020 року суддя І.В. Юхно,
проігнорувавши заяву Санофі про відсутність виконавчих проваджень на користь
Авісто та попередні судові рішення, безпідставно задовольнила заяву Авісто та
заборонила Казначейству повертати гроші компанії Санофі.
Ще в червні цього року після рішення апеляційного суду Департамент Державної
виконавчої служби Міністерства Юстиції України мав повернути Санофі її кошти з
рахунків Казначейства. Однак протягом двох місяців процес повернення коштів
Департаментом не зрушив з місця, що дало можливість компанії Авісто продовжити
рейдерські дії.
Санофі вже неодноразово зіштовхувалася з подібними бар’єрами під час виконання
судових рішень, однак компанія переконана, що вирішення спору відбудеться
справедливим та законним чином, і налаштована й надалі боротися за повне
відновлення порушених прав іноземного інвестора.
Ця справа опинилася в центрі уваги Посольства Франції в Україні, Делегації
Європейського Союзу в Україні, Урядового офісу із залучення і підтримки інвестицій
UkraineInvest, Ради Бізнес-Омбудсмена, ЄБА та інших організацій в Україні та за
кордоном, адже така ситуація стала черговим прикладом спроможності державних
інституцій України забезпечити захист іноземним інвестиціям в Україні та
дотримання ними принципів Верховенства Права.

Про Санофі
Зобов’язання Санофі — надавати підтримку людям, які мають проблеми зі здоров’ям. Ми є
глобальною біофармацевтичною компанією, для якої здоров’я людей — ключовий пріоритет. Ми

запобігаємо хворобам за допомогою вакцин, пропонуємо інноваційні рішення для боротьби з
болем та полегшення страждань. Ми завжди поруч з пацієнтами, які мають рідкісні захворювання,
та з мільйонами тих, хто живе з хронічними недугами.
Завдяки зусиллям 100 000 співробітників у 100 країнах Санофі перетворює наукові інновації на
терапевтичні рішення в усьому світі.
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