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NIBULON S.A. 

 
 

GAFTA Declared Oleg Bakhmatyuk’s Company a Defaulter on the Award of Arbitration  
 
On March 8, 2016, the Grain and Feed Trade Association (GAFTA, London) that unites 

leading international grain trade participants, notified its members that Public Company Rise 
(Ukraine) is a defaulter on the award of Arbitration by publishing this information in a circular 
and posting announcements on the GAFTA Notice Board as well as on its official Web-site 
(http://www.gafta.com) (see attached printout of web page).   

According to the GAFTA Arbitration Rules Form No. 125, the GAFTA board of appeal 
award is final and obligatory for implementation in England as well as in any other country. In 
the event if any party to an arbitration or an appeal held under these Rules neglecting or refusing 
to comply with the final award of the tribunal or board of appeal, the GAFTA Council may post 
this information on the GAFTA Notice Board, Web-site and/or circulate amongst its Members. 

As previously reported 
(http://cfts.org.ua/news/nibulon_pytaetsya_vzyskat_v_britanskom_sude_s_ukrlendfarminga_175
_millionov_dollarov_24337), on May 23, 2014, the board of appeal of the GAFTA tribunal 
made an award, affirmed by the award of Her Majesty's High Court of Justice in England dated 
24.03.2015 as well as by the GAFTA board of appeal award dated 24.08.2015, exacting USD 
17,536 million and interests from Public Company Rise in favour of NIBULON SA 
(Switzerland). 

Till now Public Company Rise has not voluntarily complied with the above-mentioned 
arbitration award. NIBULON SA had to address itself to competent national courts in Ukraine 
and other states, applying for the recognition and enforcement of the above-mentioned award 
based on the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards (1985), adopted by the United Nations.  

Appealing against irrevocability and obligation of the award made by the board of appeal 
of the GAFTA tribunal for a long time, Public Company Rise tries to avoid enforcement of the 
award in the territory of Ukraine. This testifies that the debtor does not recognize the state’s 
sovereignty which court made the award and the jurisdiction of the tribunal over the debtor.  

The GAFTA executive bodies repeatedly proposed Public Company Rise to comply with 
the award voluntarily, but the debtor ignored such requests. This was the reason for default 
declaration. 

Please note that Public Company Rise is a part of UKRLANDFARMING Group that 
places the companies’ securities on the London Stock Exchange and Irish Stock Exchange. 
Deutsche Bank and Sberbank of Russia are one of the largest creditors of the above-mentioned 
Group. Oleg Bakhmatyuk is an ultimate beneficial owner of Public Company Rise. 
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GAFTA оголосила про дефолт компанії Олега Бахматюка за невиконання рішення 

арбітражного суду  
  
 
8 березня 2016 року Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами (GAFTA, м. 

Лондон), яка об′єднує провідних учасників міжнародної торгівлі зерном, циркуляром, 
оголошеннями на Дошці об’яв та на офіційному веб-порталі GAFTA 
(http://www.gafta.com) повідомила своїх членів про оголошення дефолту ПАТ «Компанія 
«Райз» (Україна) щодо виконання остаточного рішення арбітражного суду (додається 
роздруківка веб-сторінки).  

Згідно з Арбітражним регламентом GAFTA  №125, рішення апеляційної ради 
арбітражного суду GAFTA є остаточним, зобов′язуючим та підлягає виконанню в Англії 
та будь-якій іншій країні. Якщо будь-який з учасників арбітражного розгляду або апеляції, 
які відбуваються у відповідності з даними правилами, нехтує або відмовляється 
виконувати винесене у відповідності з даними правилами остаточне рішення арбітражного 
суду або апеляційної ради, то Рада GAFTA має право повідомляти про цей факт на Дошці 
об’яв GAFTA, веб-сайті і/або в циркулярі для членів Асоціації.  

Як повідомлялося раніше 
(http://cfts.org.ua/news/nibulon_pytaetsya_vzyskat_v_britanskom_sude_s_ukrlendfarminga_175
_millionov_dollarov_24337), 23.05.2014 апеляційною радою арбітражного суду GAFTA 
прийнято рішення, залишене без змін рішенням Високого Суду Лондону від 24.03.2015 та 
рішенням апеляційної ради арбітражного суду GAFTA від 24.08.2015, яким з ПАТ 
«Компанія «Райз» на користь «NIBULON SА» (Швейцарія) стягнуто грошові кошти в 
розмірі 17,536 млн. дол. США та відсотки. 

До цього часу ПАТ «Компанія «Райз» в добровільному порядку не виконало 
зазначене рішення іноземного арбітражного суду, у зв′язку з чим «NIBULON SА» було 
змушене звернутись до компетентних національних судів України та інших держав з 
клопотаннями про визнання та надання дозволу на виконання вказаного рішення на 
підставі Нью-Йоркської Конвенції ООН про визнання і приведення у виконання 
іноземних арбітражних рішень 1958 року. 

Оскаржуючи тривалий час в національних судах України остаточність і 
обов′язковість рішення апеляційної ради арбітражного суду GAFTA,  ПАТ «Компанія 
«Райз» намагається ухилитись від примусового виконання вказаного рішення на території 
України, що свідчить про невизнання боржником суверенітету держави, суд якої ухвалив 
рішення, і юрисдикції арбітражного суду над боржником. 

Виконавчі органи GAFTA  теж неодноразово офіційно звертались і пропонували 
ПАТ «Компанія «Райз» виконати рішення в добровільному порядку, однак боржник 
знехтував такими запитами, що стало підставою для оголошення дефолту. 

Нагадаємо, що ПАТ «Компанія «Райз» входить до групи UKRLANDFARMING, цінні 
папери підприємств якої розміщені на Лондонській фондовій біржі та Ірландській 
фондовій біржі. Одними з найбільших кредиторів вказаної групи є Deutsche Bank та 
«Сбербанк России». Кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Компанія «Райз» є Олег 
Бахматюк. 
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