Заява для ЗМІ
Санофі занепокоєна загрозою повторних спроб
фінансового рейдерства, незважаючи на повернення
незаконно стягнутих раніше з рахунків компанії 46 млн грн
Київ – 15 лютого 2019 року - ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», що входить до складу
глобальної компанії Санофі (Sanofi), провідної компанії світу у сфері охорони
здоров’я, повідомляє про повернення на його рахунки половини коштів із понад 90
мільйонів, стягнутих на підставі незаконних судових рішень у 2017 році.
Кошти були повернуті компанії Державним казначейством України за дорученням
державного виконавця 12 грудня 2018 року. Протягом року вони знаходилися під
арештом у межах кримінального провадження через спробу фінансового
рейдерства, яка станом на сьогодні все ще триває.
Нагадаємо, що в попередніх заявах протягом 2017-2018 років ТОВ «Санофі-Авентіс
Україна» зазначало про безпідставність вимог опонентів та використання ними
підроблених документів для стягнення з компанії великих сум грошових коштів через
ігнорування суддями аргументів та доказів компанії, а також протиправного
сприяння з боку виконавців Державної виконавчої служби. Попередні судові рішення
у справі було скасовано 19 квітня 2018 року Касаційним господарським судом
України у складі Верховного Суду, а справу було направлено на новий розгляд. При
цьому Верховний Суд зауважив, що слід детальніше перевірити дійсність поданих
опонентами документів та розглянути питання про призначення відповідної судової
експертизи, необхідність якої при першому розгляді справи суди проігнорували.
Окрім того, в окремому провадженні судом були також задоволені скарги Санофі та
визнано неправомірними дії державного виконавця щодо накладення арешту на
банківські рахунки Товариства та повторного списання суми так званого боргу.
«Під час нового розгляду справи по суті у суді першої інстанції опонентам
не залишалося нічого, окрім приховування документів від суду в інших
контрольованих ними судових процесах або в експертних установах,
зловживання процесуальними правами, подання безпідставних відводів судді
та намагання затягнути судовий процес. Саме завдяки рішенню нового
суду влітку 2018 року, яким було визнано незаконність повторного
стягнення з Санофі майже 46 мільйонів гривень у жовтні 2017 року, нам
вдалось повернути ці кошти», - заявив директор Санофі в Україні Гієм
Граньє.
Після невдалих спроб змінити суддю опоненти Санофі припинили відвідувати судові
засідання, через що всі їх позовні вимоги були залишені судом без розгляду
наприкінці 2018 року. Наразі ж вони подали апеляцію, що, на думку компанії, може

свідчити про спроби шляхом можливих маніпуляцій домогтися передачі справи
іншому лояльному до них судді та продовжити реалізацію плану по незаконному
заволодінню грошовими коштами.
Також станом на сьогодні ще тривають кримінальні провадження, в межах яких
розслідуються як шахрайські схеми, що використовувались невстановленими
особами для заволодіння коштами компанії, так і незаконні дії державних органів, які
цьому сприяли.
Претензії Санофі до держави Україна щодо зазнаної внаслідок таких дій органів
держави шкоди знаходяться на етапі передарбітражного врегулювання.

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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