
 

 

 

Інформація про пайовий інвестиційний фонд 
Таблиця 1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 33540395   

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 231641 

2.1. Повне найменування інвестиційного фонду Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

"Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління 

активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 

Вид Інформації:  щорічна 

Звітний рік 2013 

Повідомлення станом на дату 31.12.2013 

Вид ІСІ
  
інвестиційний фонд 

Тип ІСІ
 
закритий строковий диверсифікований ІСІ 

Повне найменування Компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами 

"АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління 

активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) АГ  

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління 

активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)  №399091   

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами 8038900000 

Територія (область) Компанії
 
м.Київ

 

Місцезнаходження Компанії 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх 

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 25.05.2007 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів №674 

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів ДКЦПФР 

Форма існування: бездокументарна  

Форма випуску
  
Бездокументарні іменні

 

Спосіб розміщення випуску: прилюдна пропозиція  

2.2. Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)- 1000,00 грн.  

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) 50 000 штук. 

 

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд 
Таблиця 2 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії 33540395   

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 231641 

Повне найменування інвестиційного фонду Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

"Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління 

активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 

Вид Інформації: щорічна 

Звітний рік 2013 

Повідомлення станом на дату 31.12.2013 

Вид ІСІ
  
інвестиційний фонд

 

Тип ІСІ
 
закритий строковий диверсифікований ІСІ 

Тип юридичної особи: Компанія - ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 33540395 

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи Ліцензія ДКЦПФР серія АГ 

№399091  від 19.08.2010 р. 

Місцезнаходження юридичної особи 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1, 6-й поверх 

 

Тип юридичної особи: депозитарна установа - ПАТ"Укрсоцбанк" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 00039019 

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: Ліцензія НКЦПФР серія АЕ 

№263402 від 12.10.2013 

Місцезнаходження юридичної особи 03150, м.Київ, вул. Ковпака, буд.29  

 

Тип юридичної особи: незалежний оцінювач майна ТОВ"Консалтингова фiрма "Острiв" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 23444389 

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності № 14902/13 від 29.07.2013 

Місцезнаходження юридичної особи 03680, м. Київ, вул. Горького, буд.172, оф.1014 

 

Тип юридичної особи: аудитор (аудиторська фірма)  ТОВ "Аудиторська фірма "РАДА  лтд." 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 20071290 

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи Свідоцтво про внесення в 

реєстр суб’єктів аудиторської діяльності   №1575 вiд 18.05.2001 р. 

Місцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47. 

 

 

Додаток 8 

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління 

активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та 

подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 


