
39-й випуск щотижневого дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 30.01-05.02.2023

На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проєкт, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions),
спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Експертиза
даних була проведена спільно з фахівцями/спеціалістами Мінекономіки, МЗС та Мінцифри. База даних KSE Institute частково наповнена з бази
даних Єльської школи менеджменту та інших відкритих джерел. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну
статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність.
Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або
7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, дослідженні Університету Сент-Галлена, сайтів epravda.com.ua,
squeezingputin.com, https://bloody.energy/, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається
додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить набагато
більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал
та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з нашого
Telegram-бота тощо.
KSE Institute та проєкт Leave Russia входять до коаліції B4Ukraine з середини 2022 року.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Крім того, ми стали партнерами з Rubargo. Rubargo — застосунок, який дозволяє перевірити, які бренди чи компанії продовжують працювати
в Росії просто відсканувавши їх штрих-коди.

ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 05.02.2023

Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE “залишаються”1) – 1 220 (+2 за тиждень)
Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE “вичікують”) – 494
(+3 за тиждень)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE “виходять”) – 1 158 (-1 за тиждень)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 183 (+4 за тиждень; +25 за місяць)

Станом на 5 лютого ми ідентифікували близько 3 055 компаній, організацій і їх брендів з 88 країн та 56 галузей і
їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 400 публічних груп компаній ми також
ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі) та
оновили дані за 2021 рік, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $174,2 млрд),
локальну виручку (на загальну суму $296,6 млрд), локальні активи (на загальну суму $285,7 млрд), а також
персонал (близько 1,394 млн осіб) і сплачені податки (близько $24,4 млрд). 1 652 іноземні компаній вже частково
скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 183 компанії, які
завершили продаж свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (оновлення за січень
дозволило нам ідентифікувати ще 25 компаній, які вийшли).

Як видно з таблиць нижче, станом на 5 лютого, 183 компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше
326,6 тис чол персоналу, $45,2 млрд річного доходу, $35,2 млрд капіталу та $41,2 млрд активів; компанії, які
оголосили про повний вихід з Росії, мали 168,0 тис чол персоналу, $33,8 млрд річного доходу, $14,4 млрд
капіталу та $16,1 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 262,6 тис чол
персоналу, річний дохід у розмірі $43,5 млрд, $18,9 млрд капіталу і $32,7 млрд активів.

1 - KSE status "leave" або "виходять" - Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з'явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що
повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
- KSE status "wait" або "вичікують" - Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з'явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони
скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні
інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
- KSE status "stay" або "залишаються" - Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в
Росії або новин по їх виходу не було знайдено
- KSE status "exited" або "вийшли" - Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру/розірвали стосунки та залишили ринок. Також
цей статус присвоюється компаніям, які ліквідуються.
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Наведена нижче таблиця базується на даних, доступних для ~1 400 ТОП публічних компаній, що працюють /
працювали в РФ2:

Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до
середини березня, то протягом останніх 5 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не
змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ (за
рахунок додавання нових компаній в базу). Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних
KSE, близько 37,9% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність, але 39,9% все ще
залишаються присутніми в країні, 16,2% вичікують і лише 6,0% здійснили повний вихід3.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив лише 183 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити,
оскільки в них працювало 23,4% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 14,4%
активів, 20,2% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 45,2
млрд дол або 15,2% від всієї виручки і сплатили 3,3 млрд дол податків або 13,4% від загальної суми податків,
сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 400 ТОП компаній представлені в таблиці вище.

Щоб уникнути неправильного тлумачення цифр, ще раз наголошуємо, що в базі KSE Institute містяться фінансові дані
приблизно 1400 унікальних груп іноземних компаній, які беруть участь у приблизно 1800 місцевих юридичних особах в
Росії. А загальна кількість записів - вже близько 3100. Це означає, що найправильнішим способом порахувати реальний
% різних статусів від загального числа буде взяти лише ті компанії, виручка та інші фінпоказники яких у нас зібрані в
базі даних. Для решти компаній ми не змогли поки ідентифікувати компанії, представлені в Росії, доходи яких фізично
отримані в країні. В основному, це іноземні компанії, які мають торгові відносини з Росією, або, наприклад, спортивні (81
запис) та інші асоціації та НУО (14 записів), туристичні та круїзні компанії (23 записи), ЗМІ (40 записів) та Розваги (22
записи) або компанії, які ніколи не мали навіть представництва в країні. На нашу думку, набагато точніше було б
базувати розрахунки реальних виходів або % інших статусів у порівнянні з тими ~1400 унікальними іноземними
компаніями, де ми змогли визначити доходи, отримані в Росії заснованими ними місцевими компаніями. Для отримання
більш детальної інформації дивіться наступні діаграми:

3 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з
ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути
складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо
вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.

2 Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній
даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії
щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про 183 компанії, які продали свій бізнес в
Росії або ліквідувались. Для решти – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Деякі ще – просто заявили про намір або тільки почали процес продажу (а
продати майже не можливо). Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.
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Як видно на діаграмах вище, приблизно однаковий % виходу отримано на основі кількості компаній (13%) і частки
вилученого в результаті їх виходу доходу (15%). У той же час зовсім інша картина для тих, хто ще залишається -
49% компаній представляють 24% доходу, а 16% компаній, що вичікують, представляють 34% доходу, отриманого
в Росії. Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті,
які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони
продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії).

Поточний прогрес компаній, які повністю вийшли проти інших такий:

Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі нашого сайту за посиланням
https://leave-russia.org/uk/bi-analytics
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ТИЖНЕВИЙ ФОКУС: На вихід з РФ. Підсумки січня 2023 року

В цьому дайджесті ми підіб’ємо підсумки січня 2023 року та надамо статистику повного виходу з початку війни.

Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують
податки, винаймають персонал, тощо.

Нагадуємо, що ми присвоюємо статус «вийшли» виключно за результатами змін у складі власників компанії в
Російській Федерації, відображених в офіційному реєстрі, або коли про закриття угоди було повідомлено в іншій
офіційній формі (наприклад, у прес-релізах або під час розкриття інформації на фондовій біржі публічними
компаніями).

У базі даних KSE зареєстровано близько 1,4 тисячі
компаній, дані про виручку яких перевищують 290
мільярдів доларів. І щонайменше 183 (понад 13%) з
них уже продані місцевими компаніями або ліквідовані
та пішли з російського ринку. У січні 2023 року KSE
Institute визначив рекордну кількість зафіксованих з
початку вторгнення, +25 нових виходів4.

На діаграмі нижче показано частку тих що «вийли» та
інших статусів на основі розподілу доходу. Варто
зазначити, що коли ми аналізуємо статус «вийшли»,
варто також звертати увагу на підстатуси
(«призупинення діяльності» може розглядатися лише
як тимчасова пауза в роботі, а «залишають ринок» —
це явна ознака наміру компанії повністю вийти з Росії.

% тих, хто вийшов, становить 15% на основі розподілу доходу, тих, що виходять, становить 26% від загального
доходу (з 56% часткою підстатусів таких, що призупинили діяльність та 44% тих, що залишають ринок), % компаній,
що залишаються, становить 24% доходу та 35% компаній, які вичікують на базі виручки, отриманої в Росії в 2021
році.

4 Як зазначалося раніше, KSE Institute звірив дані останньої статті Університету Сент-Галлена, виданої в січні, про 120 виходів і перевірив їх за
допомогою ЕГРЮЛ , чи були здійснені реальні продажі. У результаті було виявлено та додано до бази даних KSE 7 нових компаній, а також
підтверджено 13 нових виходів.
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Ось також розбивка за країнами та галузями компаній, які вже вийшли:

Так, станом на кінець січня 2023 року компанії з 33 країн і 34 галузей вже вийшли, показавши справжню реакцію на
війну, розпочату Росією, і не спровоковану нею агресію проти України. Найбільше компаній мали штаб-квартири в
США, Німеччині, Великобританії і Фінляндії та працювали в індустріях “Їжа та напої”, “Автомобілебудування”,
“Споживчі товари та одяг” та “Електроніка”.

Ось список «виходів», яких ми нещодавно змогли ідентифікувати5: AMCOR, AmRest, Bonava, Breitling SA,
Caverion, DLL Group, Goodvalley, Huhtamaki, Jabil, Jones Lang LaSalle Incorporated, Kantar Group, Kemira, Linas
Agro Group,Maersk, MAN, Marsh McLennan, Mayr-Melnhof, Morgan Advanced Materials, Pentair, Plasan, Scania,
Sony Music Group, Valio, Vitol Group, YIT.

Також ми поки не поспішаємо присвоювати статус «вийшли» десяткам компаній, які стоять буквально на межі
виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно.

Ось лише деякі з них: IKEA, Mondi Group, AGCO, Volvo Cars, Lindström Group, Ikano Bank, HAVI (власник
колишніх ресторанів McDonald's в Росії Олександр Говор купує приватну російську логістичну компанію HAVI6),
S-Group (Готелі Sokos продані, але магазини Prisma в Санкт-Петербурзі продовжують працювати7).

Ці приклади, як і десятки інших, об’єднує той факт, що незважаючи на складну процедуру продажу бізнесу в Росії і всі
необхідні формальності, багато компаній вже змогли успішно пройти ці складні процедури і покинути Росію. Ми
розуміємо, що процес остаточного виходу не такий простий8. Хоча й неминучий. Бо компанії не просто платять
податки. Вони створюють ланцюжки доданої вартості, і, що найважливіше, вони конкурують та впроваджують
інновації на ринку та підтримують його в стані розвитку. А активи отримані олігархами, пов’язаними з Кремлем, без
конкуренції нічого не варті.

Наступний огляд угод за лютий 2023 року чекайте через місяць.

8 8 квітня 2022 року російський парламент вніс законопроект, який дозволяє уряду Росії експропріювати майно іноземних громадян/компаній з
«недружніх країн». Наразі цей законопроект не проголосований і перебуває на повторному розгляді. Виходячи з різних повідомлень у пресі та
загальних настроїв російських коментаторів, є підстави вважати, що подібний закон може бути прийнятий найближчим часом. Законопроект
передбачав наступне:

● Російські суди мають право призначати «зовнішнього адміністратора» російської компанії з іноземним капіталом, якщо 25% або більше
акцій/долей цієї компанії належать іноземним акціонерам з «недружніх» держав, і компанія вже вийшла з Росії або вжила заходів щодо
припинення діяльності свого бізнесу в Росії;

● Зовнішніми адміністраторами можуть бути призначені російські державні установи або інші російські організації;
● Зовнішній адміністратор має повноваження ліквідувати компанію та передати всі її активи новій компанії;
● Потім акції/долі та активи нової компанії будуть передані та продані шляхом відкритого аукціону;
● Початкові акціонери не допускатимуться до аукціону;
● Якщо жоден з учасників не подасть своїх пропозицій, уряд Росії може придбати акції за ціною, яку встановить Мінекономрозвитку;
● Законопроект прямо передбачає, що первинне право власності акціонерів на компанію анулюється;
● У законопроекті також зазначено, що конфіскація здійснюється без будь-якої компенсації.

ПРАКТИЧНІ КРОКИ ВИХОДУ З РОСІЇ описані в нещодавньому аналізі Анни Власюк та Наталії Шаповал.

7 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6221fbc79a79471b05ebfd35
6 https://www.reuters.com/markets/europe/russian-mcdonalds-buyer-turns-logistics-with-havi-purchase-2022-11-16/
5 Компанія Telia була видалена з бази даних, оскільки вона залишила Росію перед вторгненням
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Що нового відбулось минулого тижня – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення щотижня)9

30.01.2023
*Nexperia (Нідерланди, Електроніка) Статус за KSE - залишаються
*NXP Semiconductors (Нідерланди, Електроніка) Статус за KSE - залишаються
До Росії потрапляють мікросхеми в основному великих голландських виробників, таких як NXP і Nexperia
https://nos.nl/artikel/2461459-miljoenen-chips-nederlandse-fabrikanten-belanden-in-rusland-ondanks-sancties
https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/29/696475/
*Agent Provocateur (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE - залишаються
*Paul Smith (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE - залишаються
*Rolls Royce (Велика Британія, Автомобілебудування) Статус за KSE - виходять
Paul Smith і бренд нижньої білизни Agent Provocateur все ще мають відкриті магазини в Москві, тоді як Rolls-Royce продає нові
автомобілі в країні, але стверджує, що не знає, як вони туди потрапили.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11685551/The-luxury-goods-famous-UK-brands-sale-Moscow.html
https://twitter.com/guyadams/status/1619247507510562816/photo/1
*Baker Hughes (США, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE - вийшли
Baker Hughes, багатонаціональний нафтосервісний гігант, надіслав до Росії обладнання для буріння нафти та газу з Шотландії,
незважаючи на заклики уряду Шотландії до компаній у країні припинити торгівлю з Росією.
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Baker-Hughes-Sent-Oil-And-Gas-Drilling-Equipment-To-Russia-From-Scotland.html
*Goldman Sachs (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE - вичікують
Goldman Sachs реструктуризує холдинги російських активів
https://www.reuters.com/business/finance/goldman-sachs-restructures-russian-business-rbc-citing-sources-2023-01-30/
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE - залишаються
Чеський Raiffeisen з лютого припиняє перераховувати кошти в Росію та Білорусь
https://frankrg.com/109858
*Mastercard (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE - виходять
Mastercard втратила 30 мільйонів доларів у 2022 році через призупинення роботи в Росії
https://www.gazeta.ru/business/news/2023/01/26/19585711.shtml

31.01.2023
*Glencore (Швейцарія, Товари широкого вжитку) Статус за KSE - вичікують
Товарний трейдер Glencore поставив 40 000 тонн російського алюмінію на схвалені Лондонською біржею металів склади в
південнокорейському порту Кван'ян.
https://www.reuters.com/markets/commodities/glencore-sells-russian-aluminium-into-lme-storage-sources-say-2023-01-30/
*Hyundai (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE - вичікують
Hyundai Motor Co. звільнить співробітників російського заводу
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=108566
*Hitachi Energy (Міжнародна, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE - вийшли
Hitachi Energy продала бізнес у Росії місцевому керівництву
https://www.hitachienergy.com/news/web-stories/2023/01/hitachi-energy-completes-sale-of-its-russian-business-to-local-management-tea
m
*Rolls Royce (Велика Британія, Автомобілебудування) Статус за KSE - вичікують
Кросовер Rolls-Royce Cullinan повернувся на російський ринок.
У продажу у російських дилерів почали з'являтися преміальні іномарки. Автомобілі ввозяться в країну за схемою паралельного
імпорту.
https://www.autonews.ru/news/63d8f2dd9a794773585f7826

01.02.2023
*Hitachi Energy (Міжнародна, Енергетика, нафта і газ) Статус за KSE - вийшли
Hitachi Energy продала бізнес у Росії місцевому керівництву
https://www.hitachienergy.com/news/web-stories/2023/01/hitachi-energy-completes-sale-of-its-russian-business-to-local-management-tea
m
*Geox (Італія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE - залишаються
Продукція Geox поширюється в Росії через 80 монобрендових магазинів і більше 350 мультибрендових магазинів: від цієї
«стратегії терпіння» виграли всі.
https://www.laconceria.it/calzatura/ecco-perche-per-geox-la-russia-e-diventata-una-miniera/
*China Construction Bank (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE - виходять
*ICBC (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE - виходять

9 Нещодавно, на сайт проекту https://leave-russia.org/ був доданий новий розділ "Новини компаній", слідкуйте за щоденними
оновленнями прямо на сайті
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*Bank of China (Китай, Фінанси та платежі) Статус за KSE - виходять
Найбільші державні банки Китаю - Bank of China, ICBC, China Construction Bank - відмовляються приймати платежі від банків з РФ,
які потрапили під санкції.
https://zn.ua/ECONOMICS/kitaj-turtsija-i-oae-ne-khotjat-rabotat-s-podsanktsionnymi-rossijskimi-bankami-vitse-prezident-rosbanka.html
https://minfin.com.ua/ua/2023/02/01/100001002/
*Citi (Citigroup) (США, Фінанси та платежі) Статус за KSE - виходять
Наша стратегія спрощення: уроки з нашої подорожі до відчуження
https://www.citigroup.com/global/news/perspective/2023/our-strategy-to-simplify-lessons-from-our-divestiture-journey-titi-cole
*ExxonMobil (США, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE - виходять
Генпрокуратура Росії вимагає від суду стягнути з американської нафтової компанії ExxonMobil 15,5 млрд рублів ($220 млн) нібито
несплачених податків.
https://www.oedigital.com/news/502573-u-s-major-exxonmobil-faces-220m-tax-claim-from-russia
*International Olympic Committee (IOC) (Швейцарія, Спорт) Статус за KSE - виходять
МОК підтримує санкції проти Росії та Білорусі
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/russia-says-it-would-welcome-moves-allow-its-athletes-olympics-2023-01-31/
*Raiffeisen (Австрія, Фінанси та платежі) Статус за KSE - залишаються
Акції банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) подешевшали на 6% на тлі введення Україною санкцій проти лізингової
компанії, російської дочки RBI.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/30/696524/
Австрійський Raiffeisen Bank International, один із європейських банків, найбільш схильний до Росії, заробив більше половини
свого прибутку минулого року в Росії, ринку, з якого він розглядає вихід після вторгнення в Україну.
https://www.reuters.com/business/finance/austrias-rbi-earns-growing-share-profit-russia-2023-02-01/
*UniCredit Bank (Італія, Фінанси та платежі) Статус за KSE - залишаються
Чистий прибуток групи UniCredit від операцій у Росії (тут Unicreditbank) у четвертому кварталі минулого року склав 16 млн євро
https://frankrg.com/110484

02.02.2023
*Paul Smith (Велика Британія, Споживчі товари та одяг) Статус за KSE - виходять
Paul Smith заявив, що виходить з Росії майже через рік після того, як більшість західних брендів припинили торгівлю в країні після
вторгнення в Україну.
https://www.ft.com/content/d10a91fd-ccf1-451c-a096-99de965b3a62?accessToken=zwAAAYYTzcLVkdPRCpH9zPFFHNOglpnells6Yg.M
EQCIBD8va9TzRLb75fgu2BxSxy6DMNf-VSG2HIpJ1h1nDHSAiAseu95vVAvO0TD4WJS8VylMLtzoykfeDW3J71eCYnrzg&sharetype=gift
&token=a3f4f9f7-e8ff-42c4-9096-08b86d5be2ae
*OMV (Австрія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE - вичікують
Австрійський нафтогазовий концерн OMV списав активи в Росії на загальну суму 2,5 млрд євро, повідомив на прес-конференції
глава компанії Альфред Штерн.
https://www.finam.ru/publications/item/omv-spisala-aktivy-v-rossii-na-25-mlrd-evro-20230202-1656/
*Volkswagen (Німеччина, Автомобілебудування) Статус за KSE - виходять
Структура, близька до бізнесмена Ігоря Кіма, хоче купити факторингову компанію німецького концерну Volkswagen.
https://www.interfax.ru/business/884217
*Samsung (Південна Корея, Електроніка) Статус за KSE - вичікують
*LG Electronics (Південна Корея, Електроніка) Статус за KSE - виходять
*Robert Bosch (Німеччина, Електороніка) Статус за KSE - вичікують
Ряд російських і китайських вендорів ведуть переговори про оренду і купівлю російських заводів Bosch, LG і Samsung, які
обмежили роботу в країні після початку військової операції в 2022 році.
https://www.kommersant.ru/doc/5797778
*GM (General Motors) (США, Автомобілебудування) Статус за KSE - виходять
General Motors списала $657 млн у зв'язку з припиненням бізнесу в РФ у 2022 році
https://www.interfax.ru/business/884051
*VEON (Нідетланди, Телекомунікації) Статус за KSE - виходять
Російська урядова комісія схвалила продаж телекомунікаційної компанії "Вимпелком" топ-менеджерам її голландським власником
Veon
https://www.reuters.com/markets/deals/russia-approves-veons-sale-vimpelcom-management-rbc-cites-sources-2023-02-01/
*Shell (Велика, Британія, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE - вийшли
Прибуток Shell у 2022 році подвоївся до рекордних 40 мільярдів доларів
https://www.reuters.com/business/energy/shell-makes-record-40-billion-annual-profit-2023-02-02/
Частка Shell в російському Салимському нафтовому проекті дісталася "Газпром нафти".
https://www.reuters.com/markets/deals/shells-stake-russian-salym-oil-project-went-gazprom-neft-2023-02-02/
Енергетичний гігант Shell підписав документи з російською компанією «Газпромнефть» щодо продажу 50% компанії Salim
Petroleum Development LLC (SPD), яка займається розробкою родовищ у Салімі в Західному Сибіру.
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/2/696625/

03.02.2023
*Analog Devices (США, Електроніка) Статус за KSE - залишаються
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https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/30/696524/
https://www.reuters.com/business/finance/austrias-rbi-earns-growing-share-profit-russia-2023-02-01/
https://frankrg.com/110484
https://www.ft.com/content/d10a91fd-ccf1-451c-a096-99de965b3a62?accessToken=zwAAAYYTzcLVkdPRCpH9zPFFHNOglpnells6Yg.MEQCIBD8va9TzRLb75fgu2BxSxy6DMNf-VSG2HIpJ1h1nDHSAiAseu95vVAvO0TD4WJS8VylMLtzoykfeDW3J71eCYnrzg&sharetype=gift&token=a3f4f9f7-e8ff-42c4-9096-08b86d5be2ae
https://www.ft.com/content/d10a91fd-ccf1-451c-a096-99de965b3a62?accessToken=zwAAAYYTzcLVkdPRCpH9zPFFHNOglpnells6Yg.MEQCIBD8va9TzRLb75fgu2BxSxy6DMNf-VSG2HIpJ1h1nDHSAiAseu95vVAvO0TD4WJS8VylMLtzoykfeDW3J71eCYnrzg&sharetype=gift&token=a3f4f9f7-e8ff-42c4-9096-08b86d5be2ae
https://www.ft.com/content/d10a91fd-ccf1-451c-a096-99de965b3a62?accessToken=zwAAAYYTzcLVkdPRCpH9zPFFHNOglpnells6Yg.MEQCIBD8va9TzRLb75fgu2BxSxy6DMNf-VSG2HIpJ1h1nDHSAiAseu95vVAvO0TD4WJS8VylMLtzoykfeDW3J71eCYnrzg&sharetype=gift&token=a3f4f9f7-e8ff-42c4-9096-08b86d5be2ae
https://www.finam.ru/publications/item/omv-spisala-aktivy-v-rossii-na-25-mlrd-evro-20230202-1656/
https://www.interfax.ru/business/884217
https://www.kommersant.ru/doc/5797778?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/business/884051
https://www.reuters.com/markets/deals/russia-approves-veons-sale-vimpelcom-management-rbc-cites-sources-2023-02-01/
https://www.reuters.com/business/energy/shell-makes-record-40-billion-annual-profit-2023-02-02/
https://www.reuters.com/markets/deals/shells-stake-russian-salym-oil-project-went-gazprom-neft-2023-02-02/
https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/2/696625/


*NXP Semiconductors (Нідерланди, Електроніка) Статус за KSE - залишаються
*Infineon (Німеччина, Електроніка) Статус за KSE - залишаються
*Semtech (США, Електроніка) Статус за KSE - залишаються
*Silicon Labs (США, Електроніка) Статус за KSE - залишаються
Дрон-камікадзе "Ланцет" (власник виробника БПЛА "Ростех") виявився зібраним із деталей для вейпів та дитячих іграшок, а також
електронних компонентів кількох компаній.
https://www.moscowtimes.ru/2023/02/02/dron-kamikadze-rosteha-okazalsya-sobran-iz-detalei-dlya-veipov-i-detskih-igrushek-a32766

Цього тижня KSE Institute та Єльська школа менеджменту опублікували спільне дослідження під назвою "The Russian
Business Retreat - How the Ratings Measured Up One Year Later" у Мережі дослідження соціальних наук (Social Science
Research Network або скорочено SSRN) – ТОП-світовому сховищі наукових досліджень у сфері економіки, соціальних
наук, гуманітарних наук, наук про життя тощо. Ось посилання на цю роботу:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4343547

Крім того, цього тижня ми зробили багато значних покращень у нашому Телеграм-боті з покращенням інтерфейсу,
додаванням загальної статистики та відображенням останніх статусів KSE компаній , взятих із публічної бази даних KSE.

Отримуйте більше деталей на щоденній основі:
Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot
Твіттер проекту SelfSanctions
Сайт leave-russia.org
BI аналітика @ Leave-russia.org
Новини компаній @ Leave-russia.org
Твіттер сайту leave-russia.org
LinkedIn проєкту leave-russia.org
YouTube проєкту leave-russia.org
Підтримати проект через Patreon
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https://www.moscowtimes.ru/2023/02/02/dron-kamikadze-rosteha-okazalsya-sobran-iz-detalei-dlya-veipov-i-detskih-igrushek-a32766
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4343547
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4343547
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4343547
https://t.me/exit_ru_bot
https://t.me/exit_ru_bot
https://twitter.com/SelfSanctions
http://leave-russia.org/
https://leave-russia.org/uk/bi-analytics
https://leave-russia.org/uk/news
https://twitter.com/LeaveRussiaUA
https://www.linkedin.com/company/leave-russia/
https://www.youtube.com/channel/UCa42BXpiM0KIztSU9DqjrNQ
https://www.patreon.com/join/leaverussia

