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Вих. № CSS / JRR / ARC.123-003 

 

Шановні панове! 

 

ADM Germany Gmbh проти Agrooxi Limited (попередня назва Oleos Trading Limited) 

Апеляційне рішення GAFTA № 4575 від 10 червня 2020 року 

Справа № CL-2020-000495 

Судове рішення про замороження активів в усьому світі від 7 серпня 2020 року 

 

Ми отримали вказівки від ADM Germany GmbH («ADM»). ADM попросили нас повідомити вас про те, що вони 

отримали Судове рішення про замороження активів в усьому світі («Наказ») виданий Високим судом Англії 

та Уельсу від 7 серпня 2020 року стосовно Agrooxi Limited (попередня назва Oleos Trading Limited) («Agrooxi»), 

копія якого додається. Наказ було продовжено до подальшого рішення Суду в судовому засіданні за участі 

судді Високого суду Фокстона 21 серпня 2020 р. («Наказ про продовження дії попереднього наказу»). Ми 

також додаємо копію наказу про продовження дії попереднього наказу (скріплений печаткою 10 вересня 2020 

року). 

Наказ забороняє Agrooxi Limited (раніше Oleos Trading Limited) мати справу, розпоряджатися або зменшувати 

вартість своїх активів до суми 570 000 доларів США, незалежно від того, знаходяться вони в Англії та Уельсі 

чи деінде. Ця заборона застосовується, зокрема, до будь-яких запасів сільськогосподарської продукції або 

виручки від реалізації та будь-яких вантажів (включаючи транспортованих), де б вони не знаходились. 

 

ADM попросили нас повідомити вас про цю заборону, оскільки вони вважають, що у вас можуть бути ділові 

зв’язки з Agrooxi Limited (раніше Oleos Trading Limited). 

Вам слід уважно прочитати Наказ. Можливо, ви вже були або можете стати власником активів компанії Agrooxi 

Limited (раніше Oleos Trading Limited). Якщо ви маєте справу з активами компанії Agrooxi Limited (раніше Oleos 

Trading Limited) або допомагаєте їй у роботі з її активами, ви можете ризикувати порушити Наказ. Просимо 

звернути увагу на Попередження про покарання на першій сторінці Наказу. 

Наші клієнти взяли на себе зобов'язання перед судом сплатити третім особам за їх обґрунтовані витрати, 

понесені при виконанні наданого Наказу. Якщо існує ймовірність, що ви понесете якісь істотні витрати, 

включаючи судові витрати, будь ласка, попередьте автора листа якнайшвидше, оскільки обставини можуть 

бути такими, що запропонована вами дія є небажаною, згідно з наказом, і ми зможемо узгодити обсяг та ступінь 

ваших дій, а отже, і ваших витрат, що випливають із Наказу. 

Якщо ви хочете отримати незалежну юридичну консультацію, ви, звичайно, повинні якомога швидше 

поговорити зі своїми адвокатами. 

 
 

 

З повагою,  

 

Squire Patton Boggs 
 

ТОО «Squire Patton Boggs» (Великобританія) 
 

 
45 офісів у 20 країнах 

Squire Patton Boggs - торгова назва Squire Patton Boggs (UK) LLP, Товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване в Англії та Уельсі за номером OC 

335584, уповноважене та кероване Органом регулювання практики адвокатів. Список членів та їх професійну кваліфікацію можна отримати для перевірки у 

відкритому доступі за адресою 7 Devonshire Square, Лондон, EC2M 4YH. Статус «партнер» означає члена, працівника, або консультанта, який має рівноцінний 

статус та кваліфікацію. 

ТОО «Squire Patton Boggs» (Великобританія) є частиною міжнародної юридичної практики «Squire Patton Boggs», яка діє в усьому світі як ряд окремих 

юридичних осіб. 

Будь ласка, відвідайте squirepattonboggs.com щоб отримати додаткову інформацію. 

 

Lextel 

Юридична практика 

Знак якості 

Акредитоване юридичне товариство  

                                           014-5086-7835/1/EUROPE 
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