зАтввРджвно

3агальними зборами уяасник|в

товАРиствА

з

оБмвжвною

в1дпов1дА.]1ьн]ст}о (компАн1я з
уг1РАвл]н}#1 АктивАми к18Б(€

Ёссвт мв}{вджмвнт)
[1ротокол
201 7

року

"\!:

24|0зс-11 в\д

<<24>>

березня

А. Ф.
з525з924

вРтиФ1кАт1в
в1дкРитого спвц1Ал1з-9э1н-ого пАйового |нввстиц1йптого
Фонду (соФ!1вський)
(публ!нне розм!щення)
(новА РБдАкц!я)

пг!сто (и1в _ 2017 р!к

1.

!,арактертлстика лсоплпан![ з управл!:лгпя активами:

]'] -

[/овне !па с/|о])очене

тня

ттай.+тс ттуват

ко.ттпатт![ управ.ч!ннус сткгппва'мту.

|]овне найменування: товАРиство з оБмвжвно|о в1дпов!дАльн1ст[о
(компАн!я з упРАвл|ння АктивАми (|ввкс вссвт мвнвджйьй1)>
(лал!

за

текстом _ к1{омпан|я>),
€корочене найменування:

тов (куА (!ввкс вссБт мвнвджмЁнт)
€!Р00!: з525з921

1-2. !{оё за

|-3'

1|4/ст,1езнстхоёэусет;ня. пае:тефон,

те.п. (044) 590-54-54, (044)

фат:с: 03113, ){'кра|г:а, м. |(тт!в, вул. |вана [!!евцова,
3вз-52-95; Факс (044) 590_54-61.

1;

!атпа 0ерэ;савно!' рес:стпраъ1![; 10.07 .2007 року.
.5. Б!ёол,тос:п! прсэ посаёовцх ос1б;

1--!.
1

[1р!звище,

|м'я,

[|о сада

11етрук Андр|й
Феодос!йовин
[|ап|й [анна

-*,-.,*

;"-**

\,1икола]вна

!1ур|т-т

ч:\-

9ур1н !митро

Бну:'р|тлн|й аудитор
1ншт]

{митро

}Фр1йовин

}6р1йовин

посадов| особи

опосеред|{ова||е
в с1'а.гутному

волод!:тня часткою
по

батьлсов!
|-енеральний директор

|{ряпле та/а6о

кап!тал1 -(омпаг:|1
(в!дсотки щодо :со;кного)

Ёе волод1е
Ёе волод1с

*

""'"ф

[1е волод|с

не обирал ися

[арактеристика Фонду:

2'

]'

2'

]1 овне ! скоронет те на|,тлт еттутзатп;я.'

-"""., в1дкРутий спвц|Ал|зовАний
шАиовии !нввстиц1йний Фог1д соФпвськййл
1дап| _ Фонд).
найменування
щ9р9чене
п|Ф (соФ||вський> 1й Фонд).
[|овне та скорочсне наймен1 вання с

2'2' !атпа

р|вп.:о

;нанними.

вцс)стч! п'оа но.мер св!ёсэцпва про в1|есе1!ня в1с)о'иос;пей
0цэтсавноео ресс1пру !нсп'титпутп!в сп!-|!ьно2о !ттвестпування (оап!

28

>т<овтня

про

4эоттё

- ёдРс/):

2009 року.

ёо
.1х|о

(|0штуоео

1400

в1д

€дР!с] 2111400.
2'4' (тпрок, встпановлеттшй 0ля ёосяеттенгс:т мйт!лца:тьноео обсяеу атспзшв!в
4эоту0у.' Фондвизнано
таким що в1дпов|дае вимогам щодо м1н|плапьного обоягу актив|в
розпор"д',,-","* ]{ержавно|
ком1с|| з ц|нних папер|в та фондового
ринку )\я 66-€1 в|д т т серпй :от с| р.'
2' 1^

Рессп.трац!йт:ы[| кос) за

3' 1екст регламе!|ц/'

заресстрова|]ого Ёац!ональното копл!с1сто

фондового ринку (дал! за текстом _ <(опт!с1я>):

з

ц!птних патгср!в та

3'1' '[екст Регламел'лту Фонду, наводиться в додатку, який с нев|д'смното
частино}о ць0го
проспекту
ем1с||.

4.
1'

4ан| про прог0ло!ше||у ем!с!ю !гпвестиц!йл:их сертиф!кат!в Фонду:
тшх сертппф!катп;Б Фотсоу.'публ!янЁ
розм!щення.

}. (пос!б роз'и!тцет:ня !нвестпнь1!йт

} 2' 3аесшьтта нолц!нстльна вартп!сп':ь й'твестпнц!т}нах сертпнф!кап!в,
як! гь-танустпьс:с
ерн.-'20 000 000 (двалцять п:!льйон!в) грн.
1-3' ]'!о-',т!на:тьна вартп!споь 1нвестп'::т.11[сноео серпнф!ксттпа, арн... 1 000,00 (одна

ро3'|,! !сп!.!!п/1,

тисяна) гр;л.
].-]' Ё!.тьк1спаь /нвеспзшц!ътншх сертпттф!кап,:1в, аатпук.'20 00[(двадцять т}сяп;
гп.цк.
}-5. Фор.ма !снувстння !нвестпнт1/йгтттх серт.тэнф|ка:п!в:бездокументарна.
1'б' Фор.тта вшпуску'. 1менн!.
4,7, [!оряёок ва!зноче!!ня ц1гси проёаэ+су !нвеспас;ц!о|тттах сертпааф!катп!в:

Ёарт!сть 1нвеотиц1йних сертиф|кат1в, ш1о придбаБатоться |нвестороп,1 визначасться
в]{ходячи з розрахунково| вартост| 1нвеотиц|йного сертиф|кату Фонду
на д-,"
котшт|в на рахунок Фонду.
''д*'д'.",,"

Розрахункова варт1сть |т:вестиц|йного оертиф|кату Фонду визначаеться як
результат
-]1легтня загапьтто| вартост1 чиотих актив|в Фонду на к!льк|сть' |нвестиц1йних
сертиф1кат1в
Фонду^ що ттеребуватоть в об!гу на дату проведення
розрахунку.
[1ри розм|щенн| |нвестиц|йних сертиф1кат1в Фонду надбавка не
застосовуеться.

4.8. |!оряйок в'!:]начен}!я ёатптл понатпщ; роз,м!ьцення !нвестпшц1йнськ сертпшф1катп!в.
Розм|щення 1нвеотиц|йних оертиф|кат!в Фонду зд1йснтосться п1сля
р"."'р.ц;т |}роспекту
випуоку |нвестит11йних сертиф!лсат|в Фонду, присвоення 1нвестйц1ййм сертиф!катам
Фонду м|;тснародного |дел-ттиф1кац!йного номеру.
е:т]о|] та

4'9. !атпо зак!нчення роз'м!щент;я й+вестпнц!йналх сергпслс|!катп!в: €трок публ|нного
розпл1щення !нвестиц|йних сертиф!кат1в Фонду не обме:т<усться
у в1дт:ов1дност| до
законодавотва

'инного

!кра|тти.

4.10.Аёресн ла|сць роз"м1щення !нвес*птлц!йнтьх серпошф!катп|в Фон0у:
03113, !кра1.г*а, м.
(и!в, вул. 1вана |11евцова, 1;
4. 1 1.[!рава, що ноёототпься в.|!асншкс\' !нвестпоац!йносх
серпослф!катп|в Фон0у.
Бласник |лтвестиц1йлтого сертиф1тсату Фоттду мае право:

-

_

право власност1 учасника на частку актив1в Фонду;
право на отримання грошгово{ компенсац|| при л!кв1дац|| Фонду;
1нтш| права, лередбанен1 чинним законод'"с!"о' !кра|ни.

'1'12' [1орядок розм!щення !нвесттлц1йних сертиф!:<ат1в Фон;ду, в тому нисл! !|0рядок
подан|{я заявок ||а тпридба:пня !нвестиц!йглих сертиф1кат!в, та
умови'.', ,'*''){ пло:ке бути
в!дмов;;ел:о у пр:тйопл! таких заявок.
1нвестиц|йн| сер:.иф!кати розпт!щутоться 11]ляхом публ|пного
розм|щення серед
невизначеного кола оо1б.
|1ридбаттня 1нвестиц|йних сертиф|кат1в Фонду зд|йснтоетьоя на
п|дстав! подано1
1нвестором заявки, форма яко| встаттовлена чинним
3аявки на пРидбанътя 1нвестиц|йних сертиф1кат|в Фонду податоться
1{омгтан11 або
торговцям ц|нними паперами зг1дно з 11роспектом ем1с1| 1нвестиц!йних
оертиф|кат|в Фонду.
(|льк!сть |нвестиц1йттих сертиф|кат1в Фонду, як| ,р'дба,'й'"Ё"
1нвестором,
визначаеться 1пляхом д|лення сплачено| |нвестором о)ц,!и на
ц!ну одътого 1нвеотиц!йного
сертиф|кату Фонду, визнанену 1{а день надходження котшт1в на
рахуйок Фонду.
} раз| якщо в результат! зазначеного д!ленвя виникас зали1пок котлт!в, |з оумото за!]ишку
вчиняеться одна з визначених 1ттвесторопт заяв:1| таких
у
д1й:
за]1и1пок котпт|в врахов1сться п1д час насту11нот'о придбангтя 1гтвеотором
1нвеститд1йних
сертиф|кат|в Фонду;
зали11]ок котп'г!в спла.тусться !тгвестору п|д нас виттупу |гтвестиц1йттих
оертиф|кат|в
Фонду;

,'.','д,,"'.''.

]&'111111ок

.

: 'н !ше

ко[1т1в повертасться 1нвестору за його звернен}'ям !подо отри}'{аг]ня

за'!]и111!(у -

рьох робоних дн;в з _1ня-}вер!!ення.
!_прийом1 заявок на придбання мохсе бути в1дмовлено з п!дстав. визна!те!1их чиннип{
'т

]:::!)но.]авством.

!'тя зд|йснення операт11й з |нвестиц1йттип'ти сертиф|катами !нвестор повинет{ в|дкрити
::\\ нок у ц|нних паперах у обрано| ттипп депозитарно| установи.
{.13. [1орядок оплатр: !:лвестиц!йнплх сертиф1кат!в Фонду.
-:.1_].1' Фплата вартост1 !ттвес.т.иц|йлтих сертиф|кат|в Фонду
зд|йсн+осться викл1оч!1о ко1пта]\,|и.
,-)п-_пата
1, розстрочт{у не до11ускаеться'
:. ]_].]' Фсоба' яка придбавас ]нвестиц|йтт1 серт.иф!кати
Фон.цу у 1{омтпан|1' зобов'язатта
]:1'1атити так1 папери у строк - не гт!зтт|тпе трьох
робоних,:ггл|в з дня укладення договор}' про
:тртт:бання |нвеотиц|йлтих оертиф! кат|в Фоттду.
{-13.3. (трок пт|ж сп:татото |нвестором гро1лових котшт1в в|дпов|дно
до заявки на придбання
]ттвестиц1йттих ссртиф1кат|в Фонду та днеп,1 ви1(она]{ня 1{омпан|сто вс|х
д1й, гтеобх|дних |
:остатн!х для списа1{ня (переказу) 1нвестиц!йних сертиф|т<ат|в Фонду на користь |:,*вестора.
нс' повинен перевищувати семи
робоних дн1в.
'1.1'1. 3обов'язаплгпя (оппттап:!| щодо поверне:лня псоптт!в !нвесторапп
у раз! в!дплови в1.ц

е:г!с![ !нвест::ц!йних сертиф!кат!в, визнання ем!с!! |нвес!иц1Ёйих сертиф!кат!в
н е:обросов!с:лою' визнан}!я в||пуску !нвеститц!п!п:их
сертл:ф!кат|в таким' що л!е в!дбувся

га строк ||оверне}|ня котпт1в !нвесторам.
} раз1 в1дмови в|::т етт|о]| |ттвестиц1йних сертиф!кат|в, визнан1тя випуску 1нвестигг!йних
;ертттф|тсат1в таким' що гте в|дбувся' та визнання ем|с|| !нвестиц1йних
сертиф1каг!в
:;с:обросов!сною- ко!|]!и повсртак,!ься !нвес'1орам с]роки та в поря-1ку. пцо
вц':анов_':сн!
)
!т!]

н11и\{ за1(онодавствоп1.

11орядок повйомлення про спл|с!го !нвестт;ц1г!пг:х сертт:ф!кат|в Фо:пду.
(оптпан1я лротягом 10 дн1в з
.,1ътя ресстрат1|| зпт1н ]1о проспекту ем1с!| |нвестилт|йних
сертгтф|кат|в Фонду зобов'язана:
- розм!сги:и _аарс.с:рован! зт;|ни до лро('пе](]у ем|с|] |ттвестиц|йпих сертиф1кат!в
тта
в.1асно}1у веб_сайт|;
- опубл|т<увати в оф|ц1йному дру1(ова!1ому виданн1 1(ом1с|1 та розм|отити
у
]ага1]ьнодоотуптт!й 1нфорптац1йн!й баз1 /цаних {{опц|о|| про
ринок ;:!::н и х папер!в тарег с прова::!
з:т|нта до проспекту еп,:|с|| !нвестиц1йних сертиф!кат!в.
-1.15.

'1.16. 3обов'язання епл!теп:та |цодо невикор||стан}!я котпт!в (актив!в) Фолпду
д;ля
покр!| гтя збитк!в [{опппан!].
Б процес! д|я'пьттост| (оптпан|я в|дпов|лпо до вимог чинного законодавства !кра|ни
зобов'яз1'сться 11е використовувати 1(о111ти (активи) Фонлу
А.гтя покриття збитк|в (оптпан1|.
5' |пфорп:ап!я про розп:1:цення рпн|:ше випу:це1{их в об|г !нвестип|йпих сертгтф!кат|в
Фогтду.
5.1.

!ан! про поперсдн! ем!с!| (зазнанасться щодо

Бип1,ск зд|йснюсться впер!ше.

6.Б!доплост'|

про оц!нювана плайна.

кожгпо|

епл1с11

1€ Фонду огсремо)

1нвестиц1йното дек:тарац|сто Фонду
Фонду у нер1э<ом|сть.

:то>тслив|сть |нвестуван;ля т<отлт|в (актив1в)

7. Б1дорпост! про 3бер!гапа Фонду.
11овне найьленуванття: |[убл!нне акц!онсрне товлриство
т<од за €!Р|1Ф}:
00039019.
\41сг1езнаход:тсення: 03 150, м. 1{и':в, вул. |{овпака, 29

не персдбачено

(укРсоцБАнк).

строку л|| в|дпов|дно1 л!ценз|| на провадх{ення профео|йно1 д|яльност1 на
фондовому ринку (у
форптат1 лд7мм/рр):

-

провад)1{ення профес!йнот д|яльност| на фондовому
ринку
:епозитарно1 д1яльттост!, а саме д!яльгт|сть |з збер|гання актив1в !нститут1в сгт]льного
|нвестування, видана Ё1(1-{|1ФР, строк д|| л1ценз1]: з 1 2. 1 0.2013 _ необмежений:

-

,-1|ценз|я на провадження профес!йно'1 д1яльноот! на фондовому
ринку :епозитарно1 д1яльност| депозитарно1 установи! видана Ё1{1{|1ФР, строт< д|1 л!тденз||:
з 12.10.2013 - необме>кениг].

-1|ценз|я

8. 8[:о*тост! про

_

_.

на

аудиторську ф!рму.

зне найменуваттня товАРиство

з

:.\'-]]1тоРськА Ф1РмА''РА!А лт!'';
|. ||сшезнаход>кення: 01]03 м. 1{и)в, вул. 3ал|знинне
,:-.: за €!Р|[Ф9 -?.00]|290

оБмвжвнок) в1дпов1дАльн!стю
гшосе, 47;

(в1:оцтво про вкл]очення в Ресстр ауди'горських
ф1рм та аудитор1в' видане Ауди',г.орськото
:э-1атою !кра}ни. €трок д1| з 18.05.2001 року до 25.02.2021
року.
('з! тоцгво про внесення до Регс;ру а)диторських
ф!рм. як! мо)!()!ь лроводити а1литорськ!
_ерев|рки профес1йних унаопик!в ринку ц|нних папер1в. €трок д1'1 св1доцтва з 19.0).2013р.
до

:5.02.2021 р.

про |0рговця ц|ннимгл паперами:
:!)вне найме1{ування _ []Р14БАтг{в Акц{онвРнв товАРис1БФ к1БЁ(€
.:ентиф1кац!йгтий код за сдРпоу 21600862:
\ []сцезнаход:тсення: 03057, 9кратна, м. (и|в, вул. Бжена [{отьс, 12;

9. Б1-дотпосг!

кАп1тА.]1)

'

||ценз|я на провадя{ення профес!йно| д1яльноот! на фондовому
ринку д1яльност1 з торг|вл|
*]ннипти паперами (андеррайтинг\ яка видана нкцпФР, отрок д|| з 08'10.2012
р. _
';зобт:ежений.
-11ценз|я на провад){{ення профес1йл:о! д|яльноот| тта фондовому ринку
-]нттишти паперами!
::еобхте>кений.

брокерська д|яльн1сть, яка видана

нкцпФР'

-

строк

д|яльност1 з торг|вл1
д11

з 08.10.2012 р.

|_енеральний директор

тов

(куА

11етрук А.Ф.

<<1векс

\1енеджмент>>

'компАн!я

з упРАвл!ння

[ о.,товний бухгалтер

тов (куА

<<|векс

Бссет

}!енедяспле:лт>>

АктивАми

7! кра1нв\

25з924

[1огоджено: андеррайтер

[олова |!рав"т:!пня
|{рА1 <|векс (ап|тал>
3бер!ган

пАт (укРсо{БА}{1{>:

{т',,/г

,{одаток

}[э

сертиф1кат|в

1 до

|1роспегсту ем!о1] |нвестиц1йних

Б|дкритого опец1ал!зованого

пайового

|нвестиц!йного фонду з[оф1|вський>

зАтвшРд)1{вно
3агальними зборами у{асник1в

тов (куА к1БЁ(( вссвт мБнБджмвнт'

|[ротокол

}'[о

2410зс-17 в]д <24> 6орезня 201;7

Рвгл

вцкРитого спвц|Ал1зовАного пАйового !нвшстиц1йного
Фон]ш <соФ1!вський>
(публ|яне розм!щення)
(1|овА РвдАкц1я)

пд!сто

(и!в - 2017 р!к

] ''

с;| про Фон::
.:'.:|н\вання !!ай0во!о фон :5: Ё!!(Р14тий
_ : ! _ т}{11п1н11й Фонд (соФ!|вський> (да.г: т _ Фонд).
- ' :, -:.: нззва Фонду: п!Ф (соФ!1вський>.
. -- :- : ч|н. най\!ен\ва!!цд, р!внознанними.

_

спБц|Ал[3овАний п'{й0вий

]:-:::в!:критий.

-

--

_ : --т : спец!ап1зований
__,]].. -

фон: акш!й:
_'.:ьнос:!: фон.1 сгво|'еп:о на !|еви!!!аче!|ий с!р|}к.
- ]з]^асться с_гворени]\'| з дня внесення в|домостей про нього до сдиного дер}{авного рс€стру
: ;..]_'тьного !г: вестування.

-

- _

__

_ : _] \!.)ст1 пРо ко]|1па|{!ю з управл!ння
актива||'и:
:;а;-.:::енування компан|1 з 1правл!нгтя активами:

.:-с

-,1()в1-1-{-1ьн1ст}о

товАРиство з оБм[)1{вно}о

(компАн|я з упРАвл1н!{'1 А|{тивАми (1в00кс

! !г-1ж}1снт>> (Аап! за текстопп <1{омпан!я>)'

' :::

'

най]1енування:

[0Б (куА (!в['кс вссвт мвнвджмппнт).

- :: с.]Рпоу (оптпан|1: 35253921.
(и|в' вул. |вана 11!свцова,
_
--]на\о]жег1];я !{ош;пан!]: 03113, |{'кра!на' м'

'

._.:зсть т Фонд1.
'_ ':;{_'\! Фон.:у пто:куть
]

:

:.:::т|в цього Фонду.

бути ;оридиян| та ф|зинн! особи" як1 с

1.

вл21сниками 1нвестип1!йнгтх

1,-'ря:ок в!|значсння розпл1ру випагородг.: !{омпан!| та покр'|ття витра1.'
; :ьн|стю Фонду, шо в!д!цкодовуютьсл !! рахунок актив|в Фопду.

_
.

:

-":
:

]!ооо'1а !(оттпа;п!1

]!]_1а коп1 пан ;'[

Фон:5 визнана,;ься як

виплануеться ко|11тап1и'

:.'.,.,:оро:а (ох:ппн!]. розра\ова]!а

._ ]\ ст ься

щом!сяця

всс00т

1

в!

пов'язаних

-]

|соток вар!осг! чи;:их ак:ив!в фон;х'

сп!вв!лношснн! по взр';ос':! нис:их а:<:ив!ь Фон:5.

гРо1цови1\'|и ко|1]та&'|и.

'.1.хст;::апьний розп':!р винагороди

1{оп!гта:т!1 не [''о)|(е перевищувати 5 в!дсотк|в середньо1 варгост1
_ ... а\!ив;в фоп:лу. як! лсреб1ваю;ь в 1лравл!нн| прогяго\! ф!нансово: о р0к). розрахо,!а|!от в
]:-_{\. \ ста1]овл е!{ош1у нормативно-правовип1и а:<тами Ёац!оглапьно[ копт|с![ з г1]нних г:апер|в та

-__вого ринку. Фстаточний розпт!р винагороди !{оп'тпаг;!|

-

]

: :!1

важеного оргаъу (оптпан

Фонду визнанасться за

р!шенняп:

!|.

3;тзначення вартост! пистих актив!в для розрах)}1ку винагороди (оптпан|1 зд!йс;;;ос:ться на
_1аних ссрс_-:ньом[сян:пих ро;рах1;:к!в вар':ос:1 ниспих акгив!в Фон-]1 с,)пнот: на ь]нсць
__:::::ього робоного дня зв1тного п':!сяця.3а п!дсуп:капти ф1нансового року зд1йснгосться остато.;ний
_--:.]\\-]ок вин]городи }{от:::а;;!'[ +а р!к;:а п!.пс:ав! розрах1нк1 серелньор|,пно:' взр:ос;! ,:исгих
.::;в. зд!йсненого за даними гшоп:|сянних розрахунк!в вартост! нистих актив!в Фонду.
: 3з рах:,,нок актив!в Фонду с!|лачу1оться:

. _э

винагоро]!а 1{оштг:а;;!'[:
винагорода збер| гана Фогтду;
винагорода аудитору Фонду;

винагородаторговцго ц{ннип:и папсрами;
витрати! пов'язан| |з забезпечег;;;яш: д!яльност! Фонду' а саме;
рссстрац|йт:! г1ос"11уги;
розра]хунково-касове обслуговування Фонду банком;
нотар|альгт1 послуги]

послуги депозитар!то;

оплата вартост1 опри.!1год!|е!|]]я обов'язково| 1нфорлцац!] щодо д!я;:ьт;оот| Фондт;
оп_'1а'|а посл) ! 4'оп;-;ово] б|ртс!:
!нформац!йн1 поолуги (оплата вартост! придбангш !нформац|| щодо д|яльнос'г! ем|тент!в.5'

::нн! па;тери яких розм|ще!!о або передбанастьоя розьт!п1увати активи Фонду; оп,'тата

:нфорптат1!|' необх!дл:о{ для забезпечення

сп!льного |нвестування);

1нтпо|

-

::._ : : ]-_;.\ г11. пов'язан' з виготовленням та розповсюд)!{ення\{ рекла['|и |цодо Фонду:
\-'!1ан; } обсл)!ов)ва!!ня\| )||асник|в !нсгицтм сп!льного |нвес:твання ,1а об!:1
. -_.
--1}]цт\ сп!.":ьного !нвесп1вання. 1 ;о::у нисл! витр:]!и }|а спла:1 в!':со:к!в за
- _ ..-:-: \'!\|пан;.ю з 1::равл!ння активачи лля вик)п) ш!нних п:апе1:!в !нс:и:1г-х сп]';ьно: о
:

: :!]

-

: '-:.:-:

.

.'-

]з\\ вання\1 обп,1е}(ень, встагтовлених чинним законодавотвом:

::: .;:трат:.т. пов'яза!1; з д!яль;т!с:';о Фонду;
-:]::: та збори, передбанен| за:<онодавством укра,ни.

-

'

1'

-'-"\

з пт нкт! 4'5 цього Рсг.'1а[1снту витрати (кр!м винагороди !{омпан!1, подат'к1в та збор;в.
..1коно ]ав(]во\| укрз1!'и) !!е л0винн; переви![{)8а'1и 5 в!дсо:к|в серслньор!нно;'вар]ос]!

.. _:з:а Фон:у протягопт (:!г:ансового року, розраховано!'в|дпов!дно до норм1,'ги вно-правових
' - , _.- ::з:ьно| коп:!с!1 з ц!нних папер;в та фондового ринку.
- . : - . '_-' -..к актив!в Фондт в;дш кодову!о гьс я тако)|( с) ]\|и. ш1о були сллачен; 1{омпагл!спо за рахунок
'-- .:___т!в як ц1]{а викупу !нвестиц1йних сертиф{кат!в Фонду при недосз'ат;тост! кошт;в) що
.
: : : ::ктиви фо!]ду.
_
_ :];трат1] та витрати, що переви|цують встанов''!е11ий чинни}!1 законодавствот: розпт!р.
.

-. _

]ч ]..от:пап;!, ю за в.;асний рахунок'

: ]1 :я;ок та строк!| викупу !нвестиц[г!шг:х сертп:ф|кат!в |(оп:пагл|с[о Фонду' у тому з:гсл|
::;]:,н по]ання заявок ||а викуп !;твест::ц!п'|них сертиф|кат1в та тл!дстави в|дпов!дцо до
:' п .-:авства }кра|ни, за яких п|оже бути в!дмовлено у прийом1 таких заявок.
.:::;;:..т; строку. встанов.]1еного д]1я досяг|{ен[|я г;орматив|в д1яльноот! Фонду' викуп роз['!щени\
:: _. !:нг:х сертиф|кат1в Фонду нс зд|йснкэсться.
_ _ ::х х:|;к списанняп{ (переказопт) !нвеотиц!йних сертиф;кат;в Фонду на користь (опппан!1 Фонд1
::_:.] ]о заяв](и на вику]1 та зд;йснег|ням розрахунк;в у гротпов!й форм| не повине!!
. __ . :'' ва ]}1 се::и робоних .тн!в.
:..зки на викуп !нвестиц]йних сертиф1кат!в Фонду подаються (оштг]ан!| або торговцк: ц!нни]\1и
_-. :\:}1. \'заявц] ]аз!|ачасться к;льк|сть !нвестиц!йних сертиф1кат!в Фонлу' шо пред'являються до
.

,

-

.''-'

'

}'

раз1 коли ос'ганн|й день прийт:ання ]аявок на викуп 1нвсстиц!йних сертиф!кат|в Фогтду
:.. на вих!лний. свя:ковий або :;еробо':ий день. заявки на вик)!! прий\]аю]ься 1 перший
. -;:;"т ]ень п1с,'тя вих!дного, святкового або нерсэбоного дня'
8ттк:'п |нвестиц|йних серти(;!ка'г!в Фонду зд!йснгосться ко)|{ного робоного дня т:п п|дстав!
]]-_'': \часником заявки 1!а викуп !нвестиц|йних ссртиф|кат!в Фонду, форма яко| встановлсна

_

' ']:.:\1 за ко нодавство]\'!.
_ -' прийопп1 заявок т.]а викуп !нвестиц!йгтих сертиф!кат!в Фонду ьто;<е бути в!дмовле:;о з л!дстав,
'_ : - _'в_1ених чин1{их законодавство|\'|.
::
[1орядок викупу |нвеотиц!йних сертиф!кат;в Фонду пРи його л!кв!дац!| вотаг!овл!осться
] ,.:] г}] вно-правови['1и актами Ёац!он:шьно! ком1с;т з ц!нних папер|в та фондового ринку.
:

г. !{апряз:п; !нвестгтц|й.

::
_'

!{алряш:и 1нвестиц!й визнача|оться

в

1нвестиц!йгт!й декларац!1 Фонлу' яка

- а\|енту ; }{аведе|!а у ]]одатку 1 до цього Рег]:аптенту.

||оРядок виз}|аче|[!|я вартост|

сс-рт::ф!ка'г!в Фонду"

.лгпстд:х актп:в1в

та ц!пп:

е частинок]

розпт|гцешпя (викупу) !:гвестг;т|!

цього

йп; д:х

-

.8арт!сть чистих актив!в Фоп;д1 визп:анзсться зг!.]но з порядкоп,1. т;ередбаненипт <[1олоя<сння:м т;ро
]ря!!ок виз!!ачегт;:я вартоот! чистич. актив!в !нстит1т!в сп!льного !нвестуваг:;;я>' дап1 [1оло;тсення'
::тверд)кеь]им Р!штенням Ёац!онально| кош:!с!1 з ц!гтних папер|в та фондового ринку в!д 3 0 л ипт;я 20 3
}' !;-]6. у випа_1к} внесення зт:]п: до цьопо [1оло;:;е::ня. чи ) вип{]дку прийнягтя норт:а':ивних ак:!в.
.х] з:;!нять порядок виз!|ачення вартост! нистих актив[в, варт!сть чистих актив!в Фонду визг:анасться
1

]

:но

з

виуопзт:и чин||о| о ]аконо_1|]вс!в!| |а в!дпов!-:них н0р\!агив!!и\:ок5мент!в.

-'1. 8арт1сть чистих актив!в Фонду визнанасться на к|нець

ко)1(ного робо1]ого дня.

зтт::ог статт| 49 3акону !кра|гти <[1ро !г;с'гитути сп!.лтьного !нвесцвання>.

з

урахування1\,!

}г}1ъ

!ксг:пл!&ттос сертиф1кат{в Фонду, що придбаваготься |нвестооом визначасться
ваРтост; ;нвестиц|йного сертиф1кац на день надход2кення ко:пт1в на

] рщ&ч1{|(овот

+щ-

йвестиц!йного оертиф1ката визначасться як результат д|лення
акгив1в на к|льк|оть 1нвеотиц1йних оертиф|кат1в Фонду, що перебуватоть в

]ь!щтпова вар!сть
]т[шт;

ш;стго<

_.пц пров€дення розрахунку'
ф цт; |нвесгта11йних сертиф[кат|в

т5 }рт.ть
}аг**х

Фонд; зни:кка не заотооовусться.

}вестиц|йтпос оертиф1кат1в, що вицпову}отьоя у унаоник1в, визначаеться виходячи з
ваугосг| 1нвестиц|йного оертиф1ката, що вотановлена на день зарахування таких
63ртиф1кат[в на рахунок 1(омпан|1 Фонду.

т^[ |фпцтпсл з )дасниками Фонлу при його л1кв{дац|| зд|йонгототьоя за розрахунковою варт!отто
_з::Ёього сертиф1ката ФонАу. Розрахункова варт!оть одного !нвестиц|йного оертиф!ката Фонду
.п]'шчагку розрахунк1в з учасниками Фонд; визнанастьоя як загальна варт|оть нистих актив:в
|шщ_ ш:г|':ена на загш1ьну к1льк|сть !г:веотиц]йних сертиф[кат|в Фонду, цо нале)кать )д1асника_},{
:}щ па зав' прийняття р|тпення про його л|кв!дап[то.
--- 5,шнй несе зобов'язання щодо дощимання норм, передбанених цим Регламентом.

|чс.вппй лпректор
т(! {уА <1ввкс вссвт

/
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/|{етрук А. Ф./

зАтвшРд)!{в'но
3агальними зборами утаоник|в

1ФБ к()/А к{ББ(€
|1ротокол

)\!:

вссвт мвнвджмвнт)

2410зс-17 в|д <24> березня 2017

року

до

Регламенту

с11вщАл!3овАного
1нввстш{]йного
(соФ1твський)

в1д{Ритого

пАйового
Фонду

1нвестиц|йна декларац!я

в!дРитого спвц!Ал|зовАного.пАйового |нввстш{гш{ого Фонду
<соФ11вськии)

(Ёсс!

папрями !нвестиц!йно! д!яльност1:
[\*тогтетп:т:м буле 1нвестування в енергетичщ/' банк!вську, ма:линобуд|вгу, птеталург! йну,
ш;1тн!каш1йну' аграрну' харчову' буд[вельну, х1м|нц та осв|тн*о галуз! народного гооподаротва,
й!-(о{ защ/чення котпт|в в активи' дозволен1 чинним законодавотвом для спец1ал|зованого
швст:цд|йного фонду акц1й, окр!м нерухомост|.

|*'що
*_
цо
шг-зая!

о
.
.
о
.

з:

пов'язан| з !нвестуванням.

пов'язан] з |нвесцванням п1дпадатоть п1д вплив зовн1гпн1х фактор|в, в тому яисл!, що

св!товими ф|наноовими кризами;
_цо:к-ггив1стго

дефолц дер:кави за ово|ми зобов'язант:ями;

6анкр1пс: вом ем

!,; ента;
зз*!нами св1тово| кон'гонктури на товарних та ф!наноових
ринках;
:йми, що п1дпадатоть п|д отатус форс-мокорних оботавин.

(|1::ттпня !нвестиц!йно! д!яльност|:
Фонд зд|йонтое |нвеотиц1йщ д!яльн|сть з урахуванням обме:кень' вотановлених чинним
-]вэ,.]авством
}ст1
}кра1ни

)/кра1ни' Активи Фонду формуготься з додер)канням вимог, визначених статте+о 48

<||ро !нстицти сп!льного |нвест1вання>,'
8имоги до ск.]1аду та отруктури актив1в Фонду встановл}о}отьоя та заотосову}оться в|дпов1дно
_п шк)г чинного законодавотва ){'кра1ни.

},ц:яований прибуток:
||рибутков!оть 1нвестиц{й Фонду

:а р!к всгановлено| Ёац1ональним банком

|еаеральний директор
тов {+(уА (.вввкс вссш,т

9

обл]ково1 ставки

"!вЁкс ЁссЁт
мЁнЁджмЁн,
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