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1. ХAPAкTЕPисTI,IкA кoМПAIIIi З УПPABЛIHIIЯ AКTИBAMИ:
. ' 1. Пoвне Ta скopoчеrrе нaймеIIyBaння компaнiТ з yпpaвлiння aкTивaМи:

Пoвне нaйменyвaння : TOBAPисTB o З oБMЕ)ItЕHoIo BIДПOBIДAЛЬIIIсTIO
(кOMIIAIIIя З УIIPABЛII{нЯ AкTиBAMи (кoMПЛЕксниЙ ФIHAIICoBиЙ
CЕPBIC) (нaдaлi _ кКoмпaнiя>).

Cкopoнене нaйменyвaння: ToB (кУA (кФС>.

1'2' Кoд зa €.ЦPПoУ:35З94082,
1.З. MiсцезHaхoДжeння: 04086, м.I(иiв, вyл. Бaкин cькa, З7г, oф. 66.
1'4. Hoмep телефoнy, фaксy: (044) 45З 7З 48.
1'5. {aтa Дrp)кaBнoi pесстpaцii: 19.09.2007 p.
1.6. Стpoк дii лiцензii нa ПpoBaД)ItеHIIя пpoфесiйнoi

дiяльнoстi з yпpaвлiння aкTиBaIии iнстиryuiйних
aкTиBaп{II): з 25.01 .201З p'  неoбмежeниЙ.

1.7' Biдoмoстi пpо пoсaдoвих oсiб:

Гeнеpaльний ДиpекTop Кyлpицький Poмaн B iктopoви.t
o,oo/o / o,0o/o

Pевiзоp Tpyru oлексaндp B iктoрoвин
0,Oo/o I 0,Oo

Гoдoвний бyxгaлтеp lльнiцькa oксaнa MикoлaiЪнa
0,0% I 0,0%

Bнутpiшнiй ay,циТop Tpyш oлексaн.цp Biктоpoвич
0,0% lo,0%

Iншri пoсaдoвi oсoби не обиpaлись.
2. хAPAкTЕPисTикA ФoHДУ:

2.1. Пoвне i скopo.rене нaйменyBaIIня:
Пoвне нaйменyвaння yкpaiнськolо MoBoю:
ПУБЛIЧнЕ AкцIOJIЕPнE TOBAPисTBO <ЗAк PиITцIЙHЕДиBЕPсиФIкSBAHиЙ
кOPПOPAТиBHий rнввсTицIЙниЙ оoнд (сATУPH> (дaлi _ Фoнд).

Cкopoнене нaйменyвaння yкpaiЪоЬкoЮ NдoBoIo: ПAT <ЗHкIФ (сATУPII>.
Пoвне Ta скopoЧене нaйменyBaIIня е piвнoзнaнниМи.

2'2. Кoдзa €ДPПoУ : З5086626
2.3. МiсцеЗнaxoД)кення, телефон: 04053, м.КиiЪ, ByЛицЯ Ciчoвиx Cтpiльцiв, бyдинoк 52^,044 З64

7083.
2.4. [aтa Дrp)I(aBIIoi peсстpaцi.iz 28.04'2007 poкy.
,2,5. [aтa тa нoМеp свiДoцтвa Пpo BI{есeння Фондy Дo €Диногo Деpн(aвЕoгo pе€сTpy iнститyтiв

спiльнoгo iнвестyвaння (дaлi . €ДPIсD z 27 л'иcтoлaдa2ОI2poкy, Jф7311 ; Дa.IaвнесеннЯ.цo
€ДPIсI 10 сеpпня 20О7 poку, J\Ъ 73i.

2.6. Pеестpaцiйний кoД 3a €ДPIСI: |З27з|'
2.7 ' flpедмет тa цiлi дiяльнoстi:

ФoнД сТBoplorTЬcя з MеToIo oTpиМal{ня пpибyткy шIЛяxoМ зДiйснення дiяльнoстi зi спiльнoгo
iнвестyвaння. Пpедметoм Дiяльнoотi Фoндy e пpoBaДження дiяльнocтi iз спiльнoгo iнвеотyBaI{I{я)
пoв'язaнoТ iз oб'еДнaнняМ (зaлy.rенням) тa poзмiщенням (вклaденням) кorптiв ylaсникiв ФЬндy тa,ДoxoДiв, oTpиМaниx Фoндoм вiд здiйснення Дiяльнoстi iз спiльнo.o in"..'yBal{нЯ' ПpiopитетниМи
ГaЛyзяMи iнвестyвaння r пеpepoбнa ПpoМисЛoBiсть, бyдiвницTBo' oпеpaцii; . n.py,йим мaйнoм.
Iнвестyвaння здiйснrоеться шIляхoM вклaдення кoпrтiв в кopпopйвнi пpaBa' цiннi Пa,'еpи'
неpщoмiсть пiдпpиrМсTB зaзнaчeних гaлyзей з ypaxyBal{няМ oбйежень, BсТaI{oBЛеI{их чинниМ
ЗaкoнoДaBством Укpaiн'I,ТaB iнrпi aктиви'.цoзBoЛенi чинним зaкoнoдaBсTBoМ Укpaiни.
2.8. Pозмip сTaTyTнoго кaпiтaлy Фoндy вiДпoвiднo Дo ЗaTBrp.ЩкеtIих ЗaгaЛЬIIиMи збopaми змiн

Дo сTaTyTy Фoндy y зв'язкy iз змiнorо рoзмipy сTaTyTнoгo кaпiтaлy' гpн.:
'50 001 000,00 (п,ятдесят мiльйoнiв oДнa тисяЧa) гpивень 00 кoпiйoк
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9 . laтa Пpипинrння дiяльнoстi ФoнДy: 10 оеpпн я 2057 poкy.
10. flaнi пpо Гoлoвy тa нленiв HaгляДoвоi paди Фoндy:

l.11' Iнфopмaцiя пpo Зaснoвникiв Фoндy:

Фiзичнa oсoба:
Пpiзвищe, iм'я, пoбaтькoвi

4. IнФOPМAцIЯ ПPo POзMIщEHHЯ PAнIшЕ BиПУЩЕниx B oБIг AкцIЙ ФoHДУ
(ЗAЗHAЧA€TЬСЯ щoДo кo)tHoГo BИПУCКУ AкЦIЙ oКPЕМo):

|..LI|у|уI |,llllуUк Aкцrи ФoнДУ' Щo ЗДI
NIЕToIo CПIЛЬнoгo IHBЕсTУBAHHЯ:

5,1. Cпoсiб рoзмiщення BI{Пyскy aкцiй Фoндy: пyблi.rне poзмiщення.
5.2' Зaraльна нoмiнaЛьнa вapтiсть aкцiй, якi плaнyrTься poзмiстити' гpн.:

49 476 000,00гpн.(оopoк деB'яTЬ мiльйoнiв ЧoTиpисTa сiмiесят rпiсть тисяч

IIIO€TЬCЯ З

ГpиBеIrЬ 00 кoпiйoк).
00 копiйoк).5.3. HoмiнaЛЬнa вapтiсть aкцiй, гpн.: 10 500,00 (десять TисЯч П,яTсoT ГpиBеIlЬ

5'4. Кiлькiсть aкцiй' rпTyк: 4 712 (.roтиpи тисячi сiмсoт ДBaI{aДцяTЬ) IПТyк.
5.5. Фoрмa iснyвaння aкцiй: бездoкyмеIrTapнa.
5.6. Фopмa BиПyскy Ta Tип aкцiй: пpoстi iменнi.
5.7. Пopядoк BиЗнaЧення цiни ПpoДa)кy aкцiй:

Bapтiсть aкцiй, шo пpидбaBaIoTЬся iнвестop'oм BизнaЧaсTЬся BихoДяЧи з poЗpaХyнкoвоi вapтoстi
aкцii Фoндy нa ДенЬ нaДxoДxtення кoшlтiв nu paiуnon Фoндy.

Poзpaxyнкoвa вapтiсть aкцii Фoндy Bиз}IaчaeTЬся як pеЗyльтaт дiлення зaГaЛЬнoi вapтoстi ЧисTиХ
aктивiв Фoндy нa кiлькiсть aкцiй Фoндy, щo пеpебy"a.'u в oбiгy nu дu.y ПpoBе.це}iнЯ poзpaxyнкy.

Пpи poзмiщеннi aкцiй Фoндy нaДбaвкa не зaстoсoByсTЬсЯ.
,5.8. ПopяДoк Bизнaчення ДaTи Пoчaткy poзмiщення aкцiйl Щo здiйснюсться 3 МeTorо спiльнoгo

iнвестyвaння:

.\Ъ

1п
Пpiзвище, iшt'я, пo батькoвi 6iзин'оii oсooи Пoвне нaЙменyвaння юpидичнoiъсooп _

yчaсникa / Пpiзвищe, iм'я тa пo бaтькoвi
фiзиннoi oсoби _yнaсникa (зaповHюсТЬся y

paзi iх пpе.цстaвництвa)
Гoлoвa Haгля.цoвoi
paДИ

Гpе.raнa Cвiтлaнa МикoлaiЪнa

Член Haгля.цoвoТ
paДИ

Maтyсeвиv Лiл iя Boлoдимиpiвнa

Член Haгля.цoвoi
paДИ

Степaнoва Cвiтлaнa Boлoдим иpiвнi Тoвapиствo з oбмеженoro вiдпoвiдaльнiстro
кTрaдекс  Tpейд>

pесстpaцiЙний нoмеp oблiкoвoi кapTки ПЛaтника пoДaткiв
(aбo сеpiя(зa нaявнoстi) Ta rroп,{еp пaспopтa.Цля фiзи.tних oсiб,

якi vеpeз свoi pелiгiйнi пеpекoнання вiдмoвляroться вiд
пpиЙняття pесстpaцiйнoгo нoМеpa oблiковoi кapтки пЛaтникa

поДaткiв тa пoвiДoмили Пpo це вiДпoвiДниЙ кoнтpoлюючий
i мaють вiДмiткy y пaс

261060487r

н/ Mетa випyскy aкцiй:
(фopмувaння
пoчaткoвoго

сTатyтнoго кaпiтaлy
Фoндy aбo

зДiйснення спiльнoго
iнвесryвaння)

Cпoсiб
poзмiщeння

aкцiй
(публiнне

aбo
привaTнr

poзмiщення)

Зaгaльнa
суп{а

випyсl(y
aкцiй'
грн.

Hомiнaльна
вapтiсть

aкцiй, грн.

Кiлькiст
ь aкцiй,
luTук

Фopмa
iснувaнн
я aкцiй
(бездoкy
менTaрн

a)

Фoрмa
BIlпyскy'

тип
aкцiй

(пpoстi/
iменяi)

!aтa peсстрaцii
BlrПyскy акцiй, нoмеp

Ta Дaтa виДaчi
свiДoцтва прo

pесстpaцiю випyскy
aкцiй

I Фopмувaння
пoЧaткoBoГo

cтaт}тнoгo кaпiталу
Фондy

Привaтне
poзМlщення

525 000,00
гp}l.

(П'ЯTcoт

.цBaдцяTь
п'ять тиcяч

гоивень)

10 500,00
гpн.

(!есять тиояя
п'Ятcoт

гpивень 00
кoпiйoк)

50
(п'ятдеcя
т) шryк

Бездoкуме
нтapнa

пpocт1/

iменнi
l9.06.2007 poку,

Ng692
вiд l9.06'2007 poкy

5. ДAIII ПPo ПPoгoЛoшЕниЙ B1.rrrуск Aкцlи Фс нДУ o
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Poзмiщення aкцiй Фoндy здiйснtoетЬсЯ не paнirше ДaTи pесстpaцii BиПyскy aкцiй Фoндy,
_:'iсBorl{ня aкцiям Фoндy мiжнapoднoгo iДентифiкaцiйногo нoмepa цiнниx пaпеpiв.

r i. [aтa закiнчення poзмiщення акцiй: 07 оеpпня 2О57 poку,
: i0' Aдpеси мiсць poзмiщення aкцiй Фондy: 0405з, м.Киiв, ByЛицЯ Ciчoвиx Cтpiльцiв, бyдинoк

52^.

{. 1 1' Пpaвfll Щo нaДaються BЛaсникaм aкцiй, iз зaзнaченняlи пеprBa)кнoгo Пpa3a yнaсникiв
Фондy нa пpидбaння aкцiй' BипyщеHих з }IеToю спiльногo iнвестyвaння.
Bлaсник aкцii Фoндy Maс:
 Пpaвo влaснoстi yЧaсникa нa ЧaсTкy aктивiв Фoндy;
 ПpaBo IIa oTpиМaння Гpoшoвoi кoмпенсaцiТ пpи лiквiдaцiТ Фoндy;. пеpеBaжне ПpaBo нa пpидбaння aкцiй, Bипyщениx з меToIo спiльнoгo iнвестУвaння:. iншi пpa'a, пеpедбaненi чинним зaкoнo.цaBсTBoМ Укpaiни. (]

:. 12. Пopядoк poзпriщeння aкцiй Фoндy, y тoП{y числi ПopяДoк шoДaння зaяBoк нa пpидбaння
aкцiй, тa yМoBи' зa яких }Io}ке бyти вiдмoBЛеllo y пpийoмi Taких ЗaяBoк.

Aкцii poзмiщyroTЬся BикЛIoчнo шIлЯхoм пyблiuнoгo poзмiщення.
Пpидбaння aкцiй Фoндy здiйcнюeтЬся нa пiДстaвi пoДaнoi iнвестopoм ЗaяBки, фopмa якoТ

BсTa}IoBленa чинниМ ЗaкoнoДaBсTBoМ.
Зaявки нa пpидбaння aкцiй Фoндy пoДaloTЬся Кoмпaнii.
Кiлькiсть aкцiй Фoндy, якi пpидбaвaIoтЬcя iнвестopoм, BизнaчarTЬся пIляxoм Дiлення сплaченoi

iнвестopoм сyМи нa цiнy oднiсi aкцii Фoндy, BизIraченy нa ДенЬ нa.цxoДжrння кorштiв нa paхyнoк
Фoндy.

У paзi Якщo B peзyЛЬTaTi зaзнaченoгo дiленнЯ BиIlикa€ зitлишoк кorптiв, iз сyмoio ЗaЛишкy
BчиняeTЬсЯ o.ЩIa З Bизнaчених iнвестopoМ y зaяBцi тaкиx дiй:

 ЗilЛиIпoк кoпrтiв BpaxoByсTьоя пiД чaс нaсTyпнoгo Пpи.цбaння iнвестоpoм aкцiй Фoндy;
 зaлишoк кorптiв cПЛaчyrTься iнвеотopy пiд.raс Bикyпy aкцiй Фoндy;
 зtulишIoк кoшrтiв пoBеpTaeTЬся iнвестopy зa йoгo звеpненнЯМ щo.цo oтpиМaння зaлишкy  не

пiзнitше Tpьox poбo.rиx днiв з.цня ЗBеpнення.
У пpийoмi зa,lBoк нa пpидбaння Мo}ке бути вi.цмoвленo з пi.цстaв BиЗHaчениx чиI{ниМ

зaкoнo.цaBсTBoM.

flля здiйснеHI{я oпеpaцiй з aкцiями iнвестop пoBи}Ieн вiдкpити paxyнoк y цiнних пaПеpaх y
oбpaнoгo ним збеpiгaнa.
5.l3. ПоpяДoк oПЛaTи aкцiй Фондy'

oплaтa вapтoстi aкцiй Фoндy здiйснroстЬся BикЛЮЧнo кoIIITaми. oплaтa y poзсTpoчкy не
lцoпycкarTЬcя.

oсoбa, якa пpидбaвaс aкцii y Фoндy, зoбoв'язaнa oплaTиTи тaкi цiннi пarrеpи y сTpoк  не
пiзнiшrе Tpьoх pобoниx днiв з ДнЯ yклaДення.цoгoвopy Пpo пpидбaння aкцiй Фoндy.

Стpoк мiж сплaтoro iнвестopoм кoпrтiв вiдпoвiднo дo Зa,IBки нaлpид6aння aкцiй Фoндy Ta.цнrМ
Bикoнaння Фoн.цoм всix дiй, неoбxiдниx i Дoстaтнix .цля спиоaннЯ (пеpeкaзy) aкцiй 6o"дy 

"uкopиcTЬ iнвеотopa, не IIoBинен пrpеBищyBaTи сeми poбo.rиx днiв'
5.14. ЗoбoB'язaння Фондy щoДo ПoBrpнrння кorптiв iнвестоpaМ тa сTрoк ПoBrpнення кolптiв y
paзi вiдмoви вiД BиIIyскy aкцiй, Bизtlання емiсii aкцiй недoбpoсoвiснoro.

У paзi вiДмoви вiд випyскy aкцiй, BизIIaннЯ емiсii aкцiй недoбpoсoвiснorо кoIшTи IIoBеpTaIoTЬcЯ
iнвестopaм y сTpoки Ta B IIopя.цкУ,.Щo BсTaIIoBленi чинним зaкoнo.цaBcтBoМ.
5.15. Пopядoк пoвiдoмЛення пpo BиIIyск акцiй ФoнДУ.

Кoмпaнiя ПpoTяГoМ 10 днiв З ДaTи pеестpaцii ПpoсПекTy емiсiТ (змiн дo ньoгo) пoBиI{нa
poзмiстити зapеrсTpoвaний пpoспект емiсiТ aкцiй нa BлaснoN,Iy вебоaйтi тa не МеншI як зa 10 днiв дo
.цaTи пoЧaTкy yкЛaДrння .цoГoBopiв з ITеpшиМи BлaсникaМИ ПpИ пyблi.rнoмy poзмiщеннi aкцiй
кopПopaTиBнoгo фoндy poзмiстити y ЗaгaЛЬнoдoстyпнiй iнфopмaцitтнiЙ бaзi.цaних kомiсii пpo pинoк
цiнниx пaпеpiв зapессTpoBaний пpoспект емiсii aкцiй кopпopaTиBнoгo фoндy y ПoBl{oМy oбоязi.

6. BIДOMOCTI ПPo OцIнIOBAЧA мдЙHд:
6.1. Пoвне нaйменyвaння: TOBAPИCTBO З oБМЕxtЕHolo BIДПOBIДAЛЬHICTIO (ABAHTI
ГPУГI).
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: ]. Кoд зa eДPПoУ:21482687 .

:. j. Miсцезнilxo.ц}кення: 04205 м. Киiв, пpoсп. oбoлoнський, буд, J''lъl68, кв. 151.
i .l. Стpoк дiТ сеpтифiкaтa сyб'ектa oцiнoчнoi дiяльнoстl: з 19'02.2019 poкy дo |9.О2'2022 p'

7. BIДOMOсTI ПPo ЗБЕPIГAЧA:
. .. Пoвнe нaйменyвaння: ПPИBATHЕ AкЦIOHЕPHЕ TOBAPИCTBO кдЙвoкс БAHкD.
.]. Кoд зa €[PПoУ:21570492'
 ]. MiсцезнaхoДxtення:03150, м. Киiв, вyл..{iлoвa,9А.
 .l' Hoмеp i дaтa пpийнятгя piшення Пpo BиДaчy лiцензiТ HкЦПФP нa пpoBaДження пpoфeсiйнoТ
я.tьнoстi нa фoндoвoМy pинкy _ ДепoЗиTapнa дiяльнiсть  ДепoзиTapнoi дiяльнoстi Депoзитapнoi

., ;тaI{oBи: J\Ъ1 552 вiд 20'08.20 1 3 p.
.5. Hoмеp i дaтa пpийняття pilпення пpo BиДaЧy лiцензii HКЦПФP нa ПpoBaДження пpoфесiйнoi
:я;тьнoстi нa фoндoвoMy pинкy _ .цепoзиTapнa дiяльнiсть  ДеПoЗитapнoi дiяльнoстi iз збеpiгaння
:.tтивiв iнститyтiв cпiльнoгo iнвеотyвaння: Nsi552 вiд 20.08.2013 p' i,l

8. BIДOMOCTI ПPo AУДиТOPCЬкУ ФIPMУ:
i.1' Пoвне нaйменyвaння: AУIИTOPCЬКA ФIPMA кHИBAAУДИT) (B ФOPN{I TOBAPИCTBA З
ОБMЕ}ItЕHoЮ BIДПOBIДAЛЬнIСTЮ).
3.2' Код зa eДPПoУ:2|О95З29,
8'3. Hoмеp pеeстpaцii y Pеестpi ayдитopiв тa оyб'ектiв ayдитopоькoi дiяльнoотi: }.{b0146.

9. BIДOMOсTI IIPO ToPгoBцЯ цIIIHиMи IIAПЕPAMИ:
Кoмпaнiя пpи здiйснrннi poзмiщeння тalaбo ДocTpoкoBoгo BикyIIy aкцiй пocЛyгaМи TopгoBця

riнними пaпеpaМи не кopисTyrTЬсЯ.

Генеpaльний диpектоp
ТoB (кУA (кФс>

Гoлoвний бyхгaлтеp
ToB (кУA (кФс)

Гoлoвa Haглядoвoi paди
ПAT dtIкIФ кCATУPH>

Т.в.o. Гoлови Пpaвлiння
AT (AЙБoкс БAнк>

Кyдpицький P.B.

Iльнiцькa o.M.

нa C.M.

Кiвaк З.B.
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Гoлo

ПУБЛIчнoГo AкЦIoнЕPнoгo TOBAPисTBA

кoPпoPATИBIdvLtr|IIIBЕсTицlЙниilФoнД(сATyPII)

,Цo.цaтoк J\b1 дo Пpoспектy емiсii aкцiй
ПyБЛF{нoГo AКцIoHЕPЕ{oГo TOBAPиCTBA
кЗAКPИТИЙ нЕДИBЕPCИФIкOBAI{иЙ
Кo PПoPAT ИBHkтi4 IHB ЕсTИЦ lYtlиЙ ФoHtI
(сATУPH)

<ЗATBЕPДItЕI{o)
Haглядoвa paдa
ПyБЛFll{oГo AкЦIoHЕPHoГo ToBAPиCTBA
кЗAКPИTИЙ HЕ.циBЕPсиФIкOBAHиЙ
Кo PПOPAT уIBHИЙ IHB ЕCTИЦ тtrтниЙ ФoHД
кCATУPH>
Пpoтoкoл 04.09.2020 poкy

иФIкoBAIIиЙ

1. BЦoMoсTI IIPO ФoнД
1.1. Пoвне нaйменyвaння кopпopaтиBнoгo фoндy:

ПУБЛIЧнЕ AкцIOнЕPI{Е TOBAPиCTBO (3AкPvITуItrt нЕДиBЕPсиФIкOBAний
кOPПOPATиBIIиЙ lнBЕсTицfilrтиil ФoнД кCATУPH> (дaлi _ Фoнд).
Cкopo.rенa нaйменyвaння Фoндy:
ПAT (З}I кIФ (сATУPII>,
Пoвне Ta скopoЧене нaйменyвaнHя e piвнoзнauними.
Tип Фoндy: зaкpитий.
Bид Фoндy: t{е.циBеpсифiкoвaний.
Кo.ц зa e[PПoУ: 35086626.
MiсцезнaхoДження Фoндy: 04053' м.Киiв, ByЛиця Ciчoвих Cтpiльцiв, бyдинoк 52A.
laтa тa I{oMеp зaПисy в eдинoмy .цеpя{aBнoМy pесотpi юpидиЧних oсiб тa фiзиuних oсiбпiдпpиемцiв
щoДo pессTpaцii Фoнду: 28.04.2007 poкy Nb 10741020000025091, нaйменyвal{ня opГaнy, щo зДiйснив
pесстpaцiю: lIIевченкiвськa paйoннa y мiстi Киевi.цеp}I@Brra aдмiнiстpaцiя.
Cтpoк дiяльнoстi: 50 (п'ятдесят) poкiв З Дa"ГИ BHесеннЯ вiдoмoстей пpo Фoнд дo eдинoгo /цеpжaBIIoГo
perсTpy iнститyтiв спiльнoгo iнвестyвaння (дaлi _ сДPIсD.

2. УЧAсTЬ У ФoнДI.
Учaсникoм Фoндy Мo}tyTЬ бyти юpидичнi тa фiзиннi oсoби, якi e влaсникaми aкцiй цьoгo Фoндy.
3. УMoBи, ЗA яких NIo}кЕ БУTи зДIЙснЕнo зAMIHУ КoМПAIIIi з упPдвЛIIIHя
AкTиBANIи TA IIoPяДoк TAкoi ЗAМIни I3 3AЗIIAЧЕнIIяM ДIй, сПPяMOBAних нA

3AхисT ПPAB УЧAсHикIB ФoнДУ.
З.i' Зaмiнa Кoмпaнii з yпpaвлiння aкTиBaMи (дaлi _ Кoмпaнiя) зДiйснroсться зa piшrенням Зaгaльниx збopiв

Фoндy ЦIJiIяхoМ poзipвaння ,(oгoвopy Пpo yПpaBлiння aктивaМи Ta yкЛaДення дoгoBopy пpo yпpaвлiння
aкTиBaМи Фoндy з iнrпoro кoмпaнiсro з yпpaвлiння aкTивaN,{и.

3.2. Зaмiнa Кoмпaнii мoже з.цiйснIoBaTися Фoн.цoм y paзi:

 зaкiнчення тepмiнy дiТ loгoвopy Пpo f.пpaвлiння aкTиBaМи, кpiм випaдкiв пpoдoвження дiТ
,{oгoвopy пpo yпpaвлiння aкTиBaMи pirпенням Зaгaльниx збopiв Фoндy;

 пpийняття 3aгaльним збopaми Фoндy pitпення пpo змiнy КoмпaнiТ з бyдь.якиx пiдстaв;
 Пopyшення Кoмпaнiсto yмoв floгoвopy Пpo yПpaBлiння aктивaми Фoндy, Peглaментy Фoндy,

Пpoспектy емiсii aкцiй Фoндy aбo чиннoгo зaкoнo.цaBсTвa Укpaiни;
 пpийняття Кoмпaнirю pilпення пpo вiдмoвy вiд yпpaвлiння aкTиBaМи Фoндy;



 aн}'ЛIoBaння BИдaнoТ Кoмпaнii лiцензiТ нa прoBa.цження пpoфесiйнoТ дiяльнoстi нa фoндoвoмy pинкy
 .]iяльнoстi з yпpaвлiння aкTиBaMи iнститyцiйних iнвестopiв;

_ .liквiдaцiТl(oмпaнiТ.
: : З rtетoю зaхисTy Пpaв Ta iнтеpесiв y.raсникiв Фoндy в paзi Bиникнен}lя xoчa б oднieТ з зaзнaЧениx

'.5стaвин дiяльнiоть КoмпaнiТ щo,цo yПpaвлiння aктивaми Фoндy пpизyПиняrTЬся з МoМе}rTy нaбpaння
.itннoстi вiдпoвi.цнoгo piurення Зaгaльних збopiв Фoндy. Taке pirпення 3aгaльнi збopи Фoндy Ma}oTЬ
]pIll"IHяTи ПpoтягoМ не бiльtпе 2 (двoх) кaЛен.цapниx тижнiв З МoМентy oдеprt€ння iнфopмaцii пpо
З itникt{ення зЕ}знaЧeниx oбстaвин.

: : Piшення Пpo poзipвaння 
'{oгoвopy 

Пpo yпpaBлiння aктивaми зaTBеp.цжyсTЬся Зaгaпьними збopaми
'' чaсникiв Фoндy.

. r Пpoтягoм 30 (тpидцяти) днiв з МoMrI{Ty Пpизyпинення дiяльнoстi КoмпaнiТ щo.цo yпpaBлiння aктивaми
Фoндy Зaгaльнi збopи Фoндy зoбoв'язaнi ЗaTBеp.циTи pitшення щoдo змiни КoмпaнiТ Ta yкЛa.цеI{ifя
.]oГoвopy з iнrпoro кoмпaнiею з yпpaвлiння aкTиBaМи.

.l. УMoBи, ЗA яких Mo}I(Е БyTи зДIЙснЕнo 3AMIHУ ЗБЕPIгAЧA TA IIoPяДoк TAкoi
3AMIIIи IЗ ЗA3IIAЧЕнI{яNI ДIЙ, сПPяMoBAниx tIA зAхисT ПРAB УЧAсIIикIB ФoHДУ.

 . ' Зarriнa Збеpiгa.la Фoндy з.цiйснroеться зa piшенням Зaгaльних збopiв yuaсникiв Фoндy ш]лЯxoМ
poзipвaння loгoвopy пpo oболyгoByBaння aктивiв Фoндy Ta yкJIaдення.цoГoBopy пpo oбслyгoвyвaн}rЯ
aктивiв Фoндy з iнlпим збepiгaием.

.: ]. Зaмiнa Збеpiгaua мoже зДiйснIoBaTись y нaсTyПниx BиПa.цкax:
_ зaкiнчення тepмiнy дiТ дoгoвopy пpo oбслyГoByBaння aктивiв Фoндy, кpiм випaдкiв пpoдoвження дiТ

Taкoгo .цoгoBopy;
_ пpийняття Зaгaпьними збopaми уraсникiв Фoндy pirпення пpo зaмiнy Збеpiгa.ra aктивiв зa влaсниМ

бaжaнням aбo з oбгpyнToBaниХ пpиЧин (пiдстaв)' B цьoмy Bипaдкy Зaгaльнi збopи yuaсникiв Фoндy
oДнoчaснo з пpийняттям piшення пpo зaмiнy Збеpiгaua aктивiв Фoндy пoвиннi зaTBеp.циTи pitпення
пpo poзipвaння Чиннoгo дoГoBopy тa piшення пpo yкJIaДеHHя нoBoГo дoГoBopy пpo oбслyгoByBa}Iня;

_ пopytl]ення Збеpiгaчем aктивiв Фoндy yМoB.цoгoBopy Пpo oбслyгoвyвaння aктивiв Фoндy;
 a}ryJIюBaння Кoмiсiсto, видaнoТ Збеpiгa.ry aктивiв Фoндy лiцензiТ нa здiйснення пpoфесiйнoi

дiяльнoстi нa фoндoвoМy pинкy _ ДеПoзиTapнoТ дiяльнoстi, a сaме дiяльнoстi iз збеpiгaння aктивiв
ICI;

_ .цoсTpoкoве poзipвaння Збеpiгaчем aктивiв Фoндy Дoгoвopy пpo oбслyгoByBaння aктивiв Фoндy;
 пpийняття Збеpiгa.rем aктивiв Фoндy pitпення пpo пpиПинення здiйснення пpoфесiйнoi.цiяльноотi

нa фoндoвoМy pинкy  депoзиTapнoi дiяпьнoстi, a сaме дiяльнoстi iз збеpiгaння aктивiв iнститyтiв
спiпьногo iнвеотyвaння;

_ лiквiДaцiТ 3беpiгa.ra aктивiв Фoндy;
:.3. З метoю зaхисTy Пpaв Ta iнтepесiв yuaсникiв Фoндy в paзi BиtlикHrння xoчa б oднiсТ з зaзнaЧениx y

пyнктi 4'2' o6cтaвин .цiяльнiсть Збеpiгa.ra щoДo oбслyгoвyвaння aктивiв Фoндy Пpизyl]иt{ясTься з
МoМеI{Ty нaбpaння чиннoстi вiдпoвiднoгo piп.tення 3aгaльних збopiв yнaсникiв Фoндy' Taке pitшення
Зaгaльнi збopи уraсникiв Фoндy МaюTЬ пpиЙняти ПpoTЯгoM не бiльtпе 14 (uoтиpнaдцяти) кaЛr}rдapних
Днiв з MoMенTy o.цеpжaннЯ iнфopмaцiТ пpo Bиник}lенt{я зaзнaчених oбстaвин.

:.1. Pitшення пpo poзipвaння цЬoгo.{oгoвopy зaTBеpДкyсться Зaгaльними збopaМи yЧaсникiв Фoндy.
:.5' Пpoтягoм 30 (тpидцяти) днiв з МoMенTy ПpизyПиt]ення дiяльнoстi Збеpiгaua щo.цo oбслyгoвyвaння

aктивiв Фoндy Зaгaльнi збopи щaсникiв Фoндy зoбoв,язaнi зaTBеp.циTи pirшення щoДo змiни Збеpiгaиa
тa yкЛa.цення ДoГoBopy з iншrим збеpiгauем.

5. ПoPяДoк BизIIAЧЕ[{[Iя BAPTOсTI ЧисTих AкTиBIB TA цIни POЗMIщЕння
(BикУПУ) AкцIЙ ФoнДУ.

.<.1. BapтiстЬ ЧиcTиx aктивiв Фoндy BизнaЧaсTЬся згiднo з ПopядкoM, пеpедбaнениМ..ПoЛoженняМ Пpo
пopядoк BизнaЧення вapтoстi чйстих aктивiв iнститyтiв спiльнoгo iнвeстyвaннЯ'', дaлi _ Пoлoження,
зaTBеpд)кеним Pirпенням HaцioнaльнoТ кoмiсiТ з цiнних пaпepiв тa фoндoвoгo pинкy вiд 30 лиlня201З
J.19 1336. У випaдкy BHесення змiн дo цьoгo Пoлoження, Чи y BиПaдкy пpийняття нopМaTивI{иx aктiв,
якi змiнять пopядoк визHaЧeння вapтoстi ЧисT[tх aктивiв, вapтiсть ЧисTиx aктивiв Фoндy BизнaЧaеTЬся
згi.цнo з BиMoГaMи ЧинHoГo зaкoнo.цaвсTвa тa вiдпoвiдниx нopмaтиBниx дoкyментiв.

'{.2. Bapтiсть ЧиcTиx aктивiв Фoндy poЗpaxoByrTьсЯ стaнoм нa:
oстaннiй кaлеH.цapний .цень мiсяця;

,ценЬ' пoЧинaюЧи з якoгo дo сTpyкTypи aктивiв Фoндy зaсToсoвyються oбмежeння' BсTaнoвленi
зaкoнo.цaвствoМ;



. :rЬ скЛaДaHня iнфopмaцiТ щoдo дiяпьнoстi Фoндy (квapтaльнa, pi.rнa);
 :.;{HIlй ДенЬ нaдxoдx(ення кorштiв нa бaнкiвський paхyнoк Фoндy (пiд.raс poзМiщення aкцiй Фoндy)

.i'з зapaxyвaння aкцiй Фoндy нa paxyнoк BикyПЛеt{их aкцiй Фoндy (пiд нaс.цoсTpoкoBoгo викyпy);_ ::jЬ. щo Пеpедyс днlo пpийняття piшення пpo лiквiдaцiro Фoндy;
 :.{Ь. щo Пеpе.цyс ДltЮ пoчaTкy poзpaxyнкy З yЧaсHикaми Фoндy.
: j 3зртiсть aкцiй Фoндy, щo пpидбaBaIoTЬсЯ iнвестopoм, BизI{aЧarTЬсЯ Bихoдячи з poзpaxyнкoвoТ вapтoстi

.i..tiТ нa ДенЬ нaдхoДження кorптiв нa paxyнoк Фoндy.
?lзpaxyнкoвa вapтiсть aкцiТ визнaЧaсTЬся як pеЗyЛЬTaT.цiлення зaгaльнoТ вapтoстi ЧисTих aктивiв нa
i:^.lькiсть aкцiй, щo ПеpебyвaюTЬ B oбiгy нa дaтy ПpoBеденHя poЗpaxyнкy.

_ Зapтiсть aкцiй, щo BикyПoByюTЬся y yнaсникiв' BизнaЧaсTЬся BихoДяЧи з poЗpaxyнкoвoТ вapтoстi aкцiТ,
:o BсTaItoBЛенa нa ДенЬ зapaхyBaння Taкиx aкцiй нa paХyнoк Фoндy.

: j Pозpaхyнки з yчaсHикaми Фoндy пpи йoго лiквiдaцiТ здiйснroються зa poзpaхyнкoBoЮ вapтiстro aкцiТ
Фондy. Poзpaxyнкoвa вapтiсть oднirТ aкцiТ Фoндy rra дaTy ПoчaTкy poзpaхyнкiв з yЧaсникaМи Фoндy
зilзнaЧarTЬсЯ як зaгaЛЬнa вapтiсть ЧисTих aктивiв Фoндy, пoдiленa нa зaгaЛЬнy кiлькiоть aкцiй Фoндy,
Цo нaЛежaTЬ yЧaсникaМ Фoндy нa дaTy пpийняття pitпення пpo йoгo лiквiдaцirо.

6. IIoPяДoк BизIIAЧЕння POзNIIPУ BиI{AгoPoДи кOMIIAIIII тд пoкрИTTЯBиTPAT,
ПoB'я3Aних з ДIяЛЬIIIсTIO ФoнДУ' Щo BIДшкoДoBУIoTЬся зA PAxУнoк AкTиBIB

ФoнДУ.
: . ' Bинaгopoдa КoмпaнiT визнaчaeтЬся як вi.цсoтoк вapтoстi ЧиcTиx aктивiв Фoндy. Bинaгopoдa КoмпaнiТ

BиПЛaЧyrTЬся кoIIITaМи.

:']. Bинaгopoдa Кoмпaнii poзpaxoвaнa y спiввiднotпеннi дo вapтoстi чисTиx aктивiв Фoндy нapaxoByеTЬся
щoмiсяця ГpoшoвиMи кotIITaМи.

э'+

Мaксимaльний poзмip BиI{aгopo.ци КoмпaнiТ, рoзpaxoBaнoТ y спiввi.цнorшеннi Дo BapToсTi чистиx
aктивiв Фoндy, не Мoжr ПеpеBищyBaти 5 вiдсoткiв сеpeдньoТ вapтoотi ЧиcTиx aктивiв Фoндy пpoTягoМ
фiнaнсoвoгo poкy' BизнauенoТ вiдпoвiДнo Дo HopМaTиBнoпpaBoBиХ aктiв HaцioнaпьнoТ кoмiсiТ з цiнних
пaпеpiв тa фoндoвoГo pинкy. oстaтoчний poзмip Bинaгopoди КoмпaнiТ, poзpaxoBal{oi y спiввiднorпеннi
дo вapтoстi ЧиcTих aктивiв Фoндy, визHaЧarTЬся зa piшrенням HaглядoвoТ paди Фoндy.
Bизнaчення вapтoстi чисTиХ aктивiв ДЛя poзpaхyнкy BиI{aГopoди КoмпaнiТ здiйснroстЬся нa пiдстaвi
дaних сеpедньoмiсячниx poзpaхyнкiв вapтoстi ЧисTиХ aктивiв Фoндy сTaI{oМ нa кiнець oсTaннЬoГo
poбo.toгo дня звiтнoгo мiсяця' Зa пiдсyмкaми фiнaнсoBoГo poкy здiйснюrтьсЯ oсTaтoЧний пеpеpaxyнoк
BинaГopoди КoмпaнiТ зa piк нa пiдстaвi poзpaхyнкy сеpeдньopi.rнoi вapтoстi чисTиx Ъктивiв,
здiйсненoгo зa.цaHиМи щoмiсянниx poзpaхyнкiв вapтoстi ЧисTиХ aктивiв Фoндy.
Зa piшrенням HaглядoвoТ paди Фoндy, кpiм BинaГopo.ци, КoмпaнiТ Moxtе виПЛaЧyBaTисЯ пpемiя. Poзмip
пpeмii }lе Moжr ПеpеBищyвaти l5 вiдсoткiв poзмipy пpибyткy' oTpиМaнoгo Фoндoм Зa pезyjlЬTaTaМи
,цiяльнoстi зa звiтний piк пoнaд пpибyтoк, який бyлo зaПЛaнoBaнo в iнвестицiйнiй деклapaцiТ нa
вiДпoвiДний фiнaнсoвий piк.

j 5. Зa paхy}roк aктивiв Фoндy сПЛaЧy}oTЬся:
_ BиHaгopoдa КoмпaнiТ;
_ Bи}Iaгopoдa збеpiгa.ry Фoндy;
_ Bинaгopo.цa ayДиTopy (ayдитopськiй фipмi) Фoндy;
_ Bи}raгopo.цa oцiнtoвauy мaйнa Фoндy;
_ BиHaГopoДa TopгoBцro цiнними пal]еpaМи;
_ BИTpaTщ пoB,язaнi iз зaбезпеченням дiяльнoстi Фoндy, y ToМy числi:

. pессTpaцiйнiпoслyги;

. poзpaxyнкoBoкacoBе oбслyгoвyBal{ня Фoндy бaнкoм;

. нoтapiaльнi пoслyги;

. ПoсЛyГи депoзитapiю;. oПЛaTa вapтoстi oПpиJllo.цнення oбoв'язкoвoi iнфopмaцiТ щoдo дiяльнocтi iнститyтy спiльнoгo
iнвеотyвaння;

. oIIJIaTa ПoсJIyг фoндoвoТ бipжi;

. iнфopмaцiйнi пoолyги (oплaтa вapтoстi пpидбaння iнфopмauiТ щoДo дiяльнoстi емiтентiв, y
цiннi пaпеpи яких poзмiщенo aбo пеpeдбaЧarTЬcя poзмiщyвaти aкTиBи Фoндy; oплaтa iншoТ
iнфopмaцiТ, неoбxiднoТ для зaбезпеченнЯ спiльнoгo iнвестyвaння);

. opе}l.цнa плaTa;

. фoнд oПЛaTи пpaцi .rленaм HaглядoвoТ paди Фoндy;



. pеклaМнi пoслyги, пoв'язaнi з BигoToBЛеннЯM Ta poзпoBсIo.фl(енняМ pекJIaМи щoдo Фoндy;. BиTpaTи, пoB'Язaнi з oбслyгoвyBaнням yнaсникiв Фoндy тa oбiгy цiнниx пaпеpiв Фoндy, y ToMy
нислi витpaти нa сПпaTy вiдсoткiв Зa кpеДиTи, зaлyненi кoмпaнiеto з yпpaвпiння aктиBaМи /цJIя
BикyПy цiнниx пaпepiв Фoндy;

. BиTpaTи, пoB'язaнi з пpидбaнняM' yTpиМaHняM Ta pеaлiзaцiero неpyхoМoгo мaйнa, щo BХoдиTЬ Дo
cкЛaдy aктивiв Фoндy;

. cyлoвi BиTpaTи' пoв'язaнi з дiяльнiстro Фoндy;

. пo.цaTки тa збopи' пеpедбaненi зaкoнoдaвсTBoМ УкpaТни.
:  Зaзнaченi y п.6.6 цьoгo PеглaменTy BитpaTи (кpiм BиHaгopoди тa пpемii КoмпaнiТ, пoдaткiв тa збopiв,

:ередбa.rених зaкoнo,цaвстBoМ Укpaiни) не пoвиннi пеpеBищyBaTи 5 вiдсoткiв сеpедньopi.rнoТ вapтoстi
ЧI1сTих aктивiв Фoндy пpoTягoМ фiнaнсoвoгo рoкy' poзpaxoвaнoi вiдпoвiднo дo нopМaTиBI{oпpaBoBих
аiсiв Haцioнaльнot кoмiсiТ з цiнних пaпеpiв тa фoндoвoгo pинкy. |.1

: ! lншi витpaти Ta виTpaTИ, Щo ПеpеBищyЮTЬ встaнoBлений чинниМ зaкoнoдaBсTBoМ Укpaiни poзмip,
здit"lснюються КoмпaнiеЮ зa BЛaсний paхyнoк'

7. ПoPяДoк BипЛATи ДиBIДЕIIДIB.

 i С1мa пpибyткy Фoндy, oTpиМaнoгo вiд з.цiйснeння дiяльнoстi зi спiльнoгo iнвестyвaння, зa
Bllкл}oЧенtlяМ BиTpaT BизнaЧениx y poздiлi 6 цьoгo Pеглaментy, poзпoдiляeться мiж yЧaсникaМи Фoндy
1. виглядi ДивiденДiв пpoпopuiйнo кiлькoстi нaлежниx Тм aкцiй Фoндy aбo спpямoByсTЬсЯ Ha
збiльшeння aктивiв Фoндy. Пpaвo нa oTpиМaнHя Чaстини пpибркy (дивiдендiв) мaroть oсoби, якi с
\.ЧaсникaМи Фoндy нa пoЧaтoк сTpoкy BиПЛaTи ДивiДендiв.

 .r. PoЗМip дивiдeндiв B poзpaxyнкy нa oднy aкцiю BизнaчarTЬся Зaгaльними збopaми y.raсникiв. Cтpoк тa
пopяДoк BиплaTи ДивiДенДiв BизнaЧarTЬся Cтaтyтoм Фoндy тa Haглядoвoю pa.цoю Фoндy.

..1. Bиплaтa.цивi.ценДiв з.цiйснюrться з .цoTpиМaI{HяМ BиМoг зaкoнoДaBcтBa Пpo.цепoзиTapl{y сиcTеМy.

8' ПoPяДoк TA сTPoки BикУПУ ФoнДoM сBoiх AкцIЙ, У Tolvty ЧислI ПoPяДoк
ПoДAнtIя ЗAЯBoк IIA BикУп AкцIЙ TA ПIДсTABи BIДIIoBЦIIo Дo зAкoI{9ДABсTBA

УкPAitIи, ЗA яких MoжЕ БУTи BIДIиoBЛЕнo yПPиЙoш tiких здяЁoк.
!.1. Ha ПисьMoBy BиМoГy yЧaсникa Фoндy Кoмпaнiя мolке здiйсниTи BикyП aкцiй Фoндy,цo MoМе}rTy

ПриПиtlення дiяльнoстi Фoндy (дoстpoкoвий викyп). Упoвнoвaжений opгaн КoмпaнiТ мoже пpийняти
pirшeння Пpo ДoсTpoкoвий BикytI y paзi якщo y pезyльтaтi Taкoгo Bикyпy вapтiсть aктивiв Фoндy не
сTaне Меншoю вiД мiнiмaльнoгo oбсягy aктивiв Фoндy.
Cтpoк мiж списaнням (пеpекaзoм) aкцiй Фoндy нa кopисTЬ Фoндy тa здiйсненHЯМ poзpaxyнкiв y
гporrroвiй фopмi Пpи ДoсTpoкoBoМy викyпi }tе ПoвиIlе}t пrpеBищyBaти 15 poбo.rих Днiв.
Пpи здiйсненнi дoстpoкoBoГo Bикyпy aкцiй Фoндy знЮккa нr зaстoсoByсTЬcя.
Bикyп aкцiй Фoшдy здiйснюeтЬcЯ. Нa пi.цстaвi пoдaнoТ }4{acникoм ЗaяBки Ha BикyП aкцiй Фoндy, фopмa
якоi встaнoвlrенa ЧиHниМ зaкoнoдaBсTBoМ.
Зaявки нa BИкyП aкцiй Фoндy ПoДaюTЬcя КoмпaнiТ. У зaявцi зaзHaЧarTЬcя кiлькiсть aкцiй Фондy, щo
пpед'являtоTЬся .цo Bикyпy.

! 5' У пpийoмi зaяBoк нa викyп aкцiй Фoндy мoже бyти вiдмoвленo з пiдстaв' BсTaнoBЛеHих Чинниx
ЗaкoнoДaBстBoМ.

: . Пopядoк BикyПy aкцiй Фoндy Пpи йoгo лiквiдaцiТ встaнoBпIorTЬся }IopМaтиBнoПpaBoBиMи aкTaМи
HaцioнaльнoТ кoмiсii з цiнних пaпеpiв тa фoндoвoгo pинкy.

9. HAПPяMи IIIBЕсTиЦIЙ.
;,i. Haпpями iнвестицiй визнaчaюTЬся B Iнвестицiйнiй деклapaцiТ Фoндy, якa с невiд'сМнolo ЧacTиI{oю

цьoгo Pеглaментy i нaBеденa y,{oдaткy Nb1 дo цьoгo PеглaMе}lTy.

10. IиIHIiVIAЛЬHA BAPTIсTЬ AкTиBIB' щo € ПPЕДMЕTOM.цoгoBoPIB, УкЛAДEI{их
к oMПA[IIeIo' якI ПЦЛягAIOTЬ ЗATBЕPД}кЕннЮ IIAГЛяДoBoIo PAДoIo ФoHДУ.

5. i.
s.l.

. 1.Уклaденi Кoмпaнiс}o дoгoBopи щoДo aктивiв".Ф..o..ЕДy, вapтiсть якиx ПrpеBищyе 10 (десять) i бiльrше
вiдсoткiв бaлaнсoвoТ вapтoстi aктивiв oж.т+!г.щihми ocтaнньoТ pi.rнoТ фiнaнсoвoТ звiтнoстi, МaЮTЬ
бyти зaтвеpджеtl i Haглядoвoro paДo}o qf,{й::;' ;; "'i'. . \

dlt.,' ':)1. , . ': " i. \

Гi.l o вa Haглядoвoi paди
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t:

IIIBЕCTицIЙIIA ДЕкЛAPAЦIЯ

Пyблi.rнoгo aкцioнеpнoгo ToBapIiсTBa
<Зaкpитий нeДиBepсифiковaний кopПopaTиBний iнвестицiйний фoнД(CATYPII)

oс новнi нaПря]ии iнвестицiйнoi дiяльнoстi.
Пpiopитетним бyде iнвестyвaння в тaкi гaлyзi нapoДHoгo гoсПo.цapсTвa, як: пеpеpoбнa пpoмиспoвiсть,

1." iзнttцтвo, oпеpaцiТ з неpyхoМим мaйнoм. Iнвестyвaння здiйснюeTЬсЯ шляxoМ Bклaдeння кolптiв в
::.llopaTИBHi пpaвa' цiннi пaпеpи, неpyxoмiсть пiдпpиеМсTB з€lЗнaЧених гaЛyзей з ypaxyвaнням oбмежень,
.;':aнoBЛeHих чиHHиM зaкoнo.цaBствoм УкpaТHИ, Ta в iншi aктиBи' .цoзвoленi ЧинHиМ ЗaкoнoДaBсTBoM.".i::aiни.

Pнзшкlt' щo пoв'язaнi з iнвeсryBaнняП{:
 екoнoмi.rнi pизики, y ToMy числi зaгaльний неспpиятливиЙ poзBиToк екoнoмiки' iнфляцiя, зaгaлЬнa

tlllзЬкa лiквiДнiсть фoндoвoгo pинкy Укpaiни;
. неГaTиBнi змiни B зaкoнo.цaBствi, y тoмy нислi змiни пo.цaткoBoгo зaкoнo.цaBсT3a;. BBеДенF{я pежимy нaдзви.raйнoгo сTaI{y, pе)iиМy нaцioнaлiзaцiT, експpoпpiaцiТ, нaбyття чинностi

нoBиМи нopMaTиBниМи aкTaми щoдo бaнкiвськoi дiяльнoотi тa/aбo oбiгy цiнних пaпеpiв (якi змiнюroть
\.\IoBи ГpollIoBoгo oбiгу тalaбo oбiгy цiнних пaпеpiв), aнyлюBal{}rя aбo пpизyпиHeннЯ дiТ лiцензiТ
Кoмпaнii a6o Збеpiгaua, вiйськoвi Дi1; стихiйнi ЛИxa, aкTи гpoмaдянськoТ непoкopи' мaсoвi
ЗaBopyII]еHня, cтpai.lки, лoкayTи, oбмeження видaнi гoтiвкoвиx кorштiв Ta oбмеження щo,цo
безгoтiвковиХ poзpaхyнкiв, щo зaПpoвa/цженi бaнкaми, дiТ дepжaвних Ta мiсцевиx opгaнiв влaди, дiТ
бy.Цьякиx Пoсaдoвиx oсiб дepжaвниx opгaнiв aбo yстaнoв, Bиникнення бyдьяких iнrпиx лoдiЙ тa/a6o
ЮpиДичниХ фaктiв, щo сyTТсвo BПJIиBaIoTЬ нa пpибyткoвiсть oпepaцiй нa фoндoвoмy pинкy Укpaiни; oсoбливi pизики Фoндy як iнститyцioнaльнoгo iнвестopa, y ToМy нислi pиЪики, пoв'яЬaнi i недoстaтнiм
ЗaХисToМ пpaв мiнopиTapних aкцioнеpiв, pИЗИКИ, пoв'язaнi з oбмежениМ.цoсTyПoM лo iнфopмaцiТ пpo
кoмпaнiT, цiннi пaпepИ ЯКИX Bхo.цяTЬ дo aктивiв Фoндy, pизик Мo)кJIиBoГo бaнкpyтствa, нaцiонaлiзaцiТ
aбo pепpивaтизaцiя кoмпaнiТ, цiннi пaпеpи якoi BxoДяTЬ дo aктивiв Фoндy;

 Техl{oГеннi pизики Ta пpиpoд}ti кaтaстpoфи;
 iншiфopсмaжopнioбстaвини.

r oбrrеження iнвестицiйнoТдiяльнoстi.
фон.ц зДiйснюс iнвестицiйнy лiяльнiсть з ypaхyBaнIiяМ oбмежeнь, BсTa}IoBпениx Чиt{ним Зaкoнo.цaBсTвoM

,'г:.lнн. Aктиви Фoндy фopмyroться' з .цoДеpжaнням BиМoг, BизнaЧe}tиx сTaT,геIo 48 Зaкoнy УкpaТни кПpo
 : ,i;}lи спiльнoгo iнвестyвaння>>.

Щoдo скЛa.цy Ta сTpyкTypи aктивiв Фoндy BстaItoBJIююTЬся нaсTyIIнi oбмeження:
 вapтiсть неpyxoМoсTi тa цiнниx пaпеpiв, яцi не дoпyщенi дo тopгiв нa фoндoвiй бipжi, не Мo)ке

сТaнoBити бiльtше нiж 50 вiдсoткiв зaгaльнoТ$bpтoстi aктивiв Фoндy;
 вeкселi тa oщaДнi (лепoзитнi) сepтифiкaти нl Мo)кyть сTaI{oBиTи бiльпr як 30 вiдсoткiв вapтoстi aктивiв

Фoндy;
. iнr:ri oбмеження Ta зaбopoни, вотaнoвленi ЧинниM зaкoнo.цaвсTBoм для нeдивеpсифiкoвaниx

iнвеcтицiйних фoндiв.



Мr дo скJIaДy Ta сTpyктypи aктивiв ФorЦУ BстaнoBлtoюTьcя Ta зaоToсoByloться вiдпoвi.цнo дo виМoГ
lfпЕодaBсTBa Укpaihи.

Lпщппй пpибyгоlс

Hаглядoвоipaди
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