Позиція СУП щодо низки слідчих дій в компанії Dragon Capital
Спілку Українських Підприємців (СУП) – громадську організацію, що об’єднує українських
підприємців малого, середнього та великого бізнесу, дуже стривожив факт проведення низки
слідчих дій в компанії Dragon Capital. СУП рішуче засуджує будь-яке намагання держави
блокувати роботу та розвиток успішних українських компаній.
Як вбачається із широких публікацій у пресі, 26 квітня 2017 року працівниками Служби Безпеки
України було проведеного обшук із правом вилучення комп’ютерної техніки в компанії Dragon
Capital, яка є членом СУП.
Dragon Capital є однією з найбільших компаній, що працює у сфері інвестицій та фінансових
послуг, та надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг для
корпоративних і приватних клієнтів.
Судячи із публікацій у пресі, під час обшуку мало місце вилучення комп’ютерної техніки 1. Поряд
із тим, Компанія стверджує про добровільне надання правоохоронним органам необхідної
інформації.
СУП висловлює свою стурбованість з приводу втручання в діяльність компанії-члена організації.
Проведений у Компанії обшук несе негативні наслідки не лише до Компанії, а й щодо
інвестиційної привабливості України загалом і лише відштовхує потенційних інвесторів.
Враховуючи викладене вище, СУП закликає органи влади вжити всіх можливих заходів для
неповторення випадків втручання в господарську діяльність Компанії, що є законослухняною та
здійснює свою діяльність у правовому полі
Ми, незалежні українські підприємці, прагнемо рівних, чесних та прозорих умов ведення бізнесу.
Лише в такому випадку ми зможемо розраховувати на залучення внутрішніх і зовнішніх
інвестицій та досягти стабільного економічного зростання.
Довідково: Спілка українських підприємців (СУП) - це перша найбільша об’єднана сила українських підприємців,
яка створена за межами політичних інтересів з метою формування сприятливого бізнес- середовища, захисту
інтересів та популяризації інновацій серед представників малого, середнього та великого бізнесу України. СУП
представляє та захищає інтереси незалежних українських підприємців, незважаючи на масштаб, галузь та
географію їхньої діяльності. Сьогодні СУП об'єднує близько 400 підприємців з усієї України.
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