29.11.2016
ПРЕС-РЕЛІЗ
Томаша Фіалу втретє обрано Президентом
Європейської Бізнес Асоціації
28 листопада 2016 року відбулося перше урочисте засідання оновленого складу Правління Європейської
Бізнес Асоціації. За традицією під час цієї події відбулося обрання Президента і цього разу голосами
більшості на цю почесну позицію було обрано Генерального директора інвестиційної компанії Dragon
Capital Томаша Фіалу, який після річної паузи втретє очолив Асоціацію.
У свою чергу, Віце-президентами Асоціації у 2017 році стануть: Володимир Лавренчук, Голова Правління
Raiffeisen Bank Aval та Тарас Лукачук, Регіональний Президент Jacobs Douwe Egberts.
Президент та два Віце-президенти утворюють Президіум, на який покладено надважливе завдання –
стратегічна координація роботи Асоціації та ухвалення рішень Правління. Президіум обирається у
відповідності зі Статутом Асоціації та її Внутрішніми Правилами і Процедурами. У своїй діяльності
Президент та Віце-Президенти Асоціації будуть продовжувати презентувати дії і цілі Асоціації на найвищих
державних та бізнесових рівнях, аби надалі сприяти візії Асоціації – робити Україну кращим місцем для
ведення бізнесу. Президент та Віце-Президенти всебічно підтримують та розділяють основні засади та
цінності Асоціації - прозорість, верховенство права, партнерство, культуру та повагу, безпеку та турботу,
інноваційний підхід.
Новообраний Президент вже має значний досвід управління Асоціацією, адже дуже успішно очолював її
у найскладніші для економіки країни періоди. Саме тому, кандидатура Томаша Фіали, як досвідченого
лідера з високим кредитом довіри з боку членів Правління та бізнес-спільноти Асоціації в цілому, стала
закономірною і це рішення далося колегам дуже просто.
Томаш Фіала, Президент Асоціації, Генеральний директор Dragon Capital:
«Здобути довіру Правління Асоціації – це водночас велика честь і надзвичайна відповідальність перед
більш ніж 900 компаніями, що входять до складу ЄБА. Я сповна використаю наявні у мене ресурси і досвід,
а також ресурси Асоціації для того, щоб покращити умови ведення бізнесу для всіх компаній нашої
спільноти».
Новообрані Віце-президенти Асоціації також вже декілька років поспіль входять до складу Правління
Асоціації та добре обізнані з усіма процедурними аспектами роботи Асоціації.
Володимир Лавренчук, Віце-Президент Асоціації, Голова Правління Raiffeisen Bank Aval:
«Європейська Бізнес Асоціація на сьогоднішній день має міцний статус дуже потужної організації, тому
я сприймаю своє нове призначення, як велику можливість стати частиною чогось великого. У мене був
досвід перебування на посаді Віце-президента Асоціації, але на той час діяльність Асоціації ще тільки
набирала оберти і масштаби були дещо інші. І саме зараз знову здобути право стати Віце-президентом
є дуже вагомим привілеєм і я зроблю усе можливе, щоб примножити успіх організації.»
Тарас Лукачук, Віце-Президент Асоціації, Регіональний Президент Jacobs Douwe Egberts:
«Україна наразі вимагає радикальних змін, але змінити усе глобально і одночасно, на жаль, видається
неможливим. Том, на мій погляд, потрібно концентруватися на певних ділянках, більш вузьких сферах,
адже простіше рухатися маленькими, але впевненими кроками.

Я вважаю, що Асоціація дуже ефективно працює у цьому напрямку згідно з найкращими європейськими
ідеями та цінностями. І я буду абсолютно щасливий вкласти частинку свого часу та енергії у те, щоб
прозорий бізнес, який працює за правилами, максимізував свій вплив в Україні.»
Дмитро Крепак, член Правління Асоціації, Генеральний директор Visa:
«Томаш, Володимир та Тарас мають дуже потужний досвід у сфері бізнесу та чітке бачення того, чого
очікують іноземні інвестори від країни. Вони добре знаються не тільки на проблемах, які наразі
впливають на інвестиційний клімат, а й знають шляхи вирішення цих проблем. Я переконаний, що
Правління Асоціації буде продовжувати активне впровадження позитивних змін в Україні.»
Користуючись нагодою, ми щиро бажаємо новообраній Президії успіхів та наснаги на відповідальних
посадах! З оптимізмом дивимося у майбутнє та віримо, що разом зможемо створити кращі умови ведення
бізнесу в Україні.
Крім того, хочемо висловити велику подяку Президенту Асоціації у 2016 році – пану Кшиштофу Сідлєцкі,
Регіональному Менеджеру фармацевтичної компанії Astellas Pharma Europe BV, а також двом попереднім
Віце-Президентам - Олексію Кредісову, Керуючому партнеру EY в Україні та Ансгару Борнеманну,
Генеральному директору Nestle Ukraine, які бездоганно виконували покладені на них обв’язки впродовж
2016 року.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до співробітників департаменту
комунікацій Європейської Бізнес Асоціації, за телефоном +38 (044) 496-06-01 або по e-mail:
pr@eba.com.ua.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900 європейських, міжнародних
та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією
міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її
створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та
налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції
в Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського
бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу
та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті:
www.eba.com.ua.

