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ВИМОГА
ПРО ПРИПИНЕННЯ ЧИСЛЕННИХ ПОРУШЕНЬ
ГАРАНТОВАНИХ ЗАКОНОМ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Вимушені звернутися до Вас з наступного приводу.
На початку квітня 2015 року на офіційному сайті УкрАгроКонсалт, із посиланням на заступника
голови Харківської обласної державної адміністрації, Беккера М.Л., було опубліковано ряд
неправдивих відомостей щодо ліквідації та банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю
«Курганський Бройлер», що входить до складу групи компаній «Комплекс Агромарс» (власник ТМ
«Гаврилівські курчата»).
Повідомляємо Вам, що поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних
відомостей, що дискредитують результати господарської (підприємницької) діяльності юридичної
особи, призводить до безпідставного суттєвого зниження вартості його нематеріальних активів.
Вищевказане розповсюдження недостовірної інформації є:
• виявом грубого порушення гарантованих та охоронюваних законом прав і інтересів
підприємств групи компаній «Комплекс Агромарс»;
• порушенням права недоторканості ділової репутації суб’єктів господарювання та завдає
значної немайнової та моральної шкоди.
З юридичної точки зори визнання суб’єкта господарювання банкротом відбувається виключно у
судовому порядку, внаслідок його фінансової неспроможності, нездатності задовольнити в
установлені строки пред’явлені до суб’єкта господарювання з боку кредиторів вимоги та виконати
зобов’язання перед бюджетом.
ТОВ «Курганський Бройлер», навіть в такій складній економічній та політичній ситуації в країні,
не має боргів перед банківськими та іншими фінансовими установами, контрагентами та бюджетом.
Товариство має абсолютну та беззаперечну спроможність продовжувати підприємницьку діяльність,
адже є економічно рентабельним та прибутковим.
З метою будівництва та введення в експлуатацію комбікормового заводу та цеху по виробництву
білкових кормових домішок, ТОВ «Курганський Бройлер» поставлено на планову реконструкцію та
модернізацію, із залученням інвестицій у розмірі 35 мільйонів євро. Усі співробітники товариства
завчасно проінформовані щодо термінів проведення реконструкції та модернізації.
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Керуючись наданим законодавством України правом захисту ділової репутації суб’єктів
господарювання, вимагаємо вжити ефективних заходів щодо спростування поширеної неправдивої
інформації про ТОВ «Курганський Бройлер» та інші підприємства групи компаній «Комплекс
Агромарс»:
• припинити розповсюдження недостовірної інформації,
проконтролювати публікацію на офіційному сайті УкрАгроКонсалт;

направити

спростування

та

• проінформувати ТОВ «Курганський Бройлер» про здійснені заходи щодо спростування
неправдивої інформації:
У разі невиконання наших законних вимог протягом 2-х робочих днів, вважаємо за можливе
скористатися способом захисту ділової репутації у судовому порядку, з вимогою відшкодування
моральної (немайнової) шкоди в розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, втраченої вигоди,
витрат на правове забезпечення процесу та інших судових витрат.

Директор Департаменту маркетингу
ТОВ «Курганський Бройлер»
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