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1. Б!:оттост! про

Фонд:

п9,,. най1\{енування пайового фонду;- вщкРитий сппц1Ал1зовАний
---_
пАйовий
!нв[стицйний
Фонд (соФ1твсьйй) (дал] - Фонд)
.|' [коронена назва Фонду: п!Ф (соФ||вськйй>.
г] скоро|!е[|е наймснування с р!внознаннитги
_: {ип Фо;лду: в!дкритий'

1 ']ье
:

.!

.

Би.; Фонл1 : спсц|ал]зований
Б':ас Фон-т1 - фонл акш!й;

'6. [трок д1яльност!: Фонд створено на невизначений строк.
._' Фо:лд вважасться створеним з дня внесег!ня в!домостей
про нього до €диного

.:.;стт.тт\т!в

сп]льного 1нвестування'

дер:т<авг|ого ресстру

]' 8!доптост! про коп:пан1по з управ"п1ння акт!!ва][{и:
]'] []овне т;аймет;увал;ня коп:пан|1 з управл!ння активами: товАРиство

оБмшш}к00г!о}о
в|щ|ов{дАльн|ст!о (компАн|я з ут1РАвл|ння АктивАми з{в00кс
вссдт
}1внЁдт{мшшн1>> (да..тл! за текстом <(опппан!я>).
[коронегле найптеглування: тов ,куА ,,!ввкс [сс[т мшшншшджмвнт>.

|.2. (од за

]']'

\4

€{Р|1Ф!

1{омпан|1: 35253924.

!сцезнаход;кення

}{оп'тпан|]':

03113, }кра!на, м. |{и|в, вул. !вана !1|евпова. 1.

3. }.тасть у Фонд!.

)'часником Фонду мо>цть бути торидичн1 та
ф!зинн! особи' як!

сертиф1кат!в цього Фонду.

с

влас}1иками !нвестиц|й:тих

'1' 11орядок_ визначення розпт!ру винагороди !{оп:пан!! та покриття в|{трат'
пов.яза|!их з
д|яльл1стло Фонду, шо в1дгпкодовуготься за
актив!в Фонду.
рахунок
:1']. 3инаг'орода }(омпан!| Фондт визнанас'.'"
,^ в1дсоток вартост! нистих а*тив!в Фонлу.
Бинагорода (опплан !| випланусться ко|птами'

'1'2' 8инагорода ]{омпан!?, розрахована

у

сп!вв!дт.,отленн1

до вартост! нистих актив!в

Фонду,
!{араховусться шоьт!сяця гро|1{овими ко11]тами.
4.3. \4аксиптальний розпл1р ви!]агФоди (ош:пан!| не мо)|(е
перевицувати 5 в]дсотк|в середньо1 вартост|
чистих

актив!в Фо;лду, як! леребуватоть в
управл!нн1 прйгоьт' ф!нанс";;." ;;-;, ";;;;ахова;то; в
нор]\'1ативно-правовими
а!(та]\'!и |{ац1онатьно] копц]с!1 з ц|т,ни'' г,апео;" .,
1ор"дку' уста!|овленому
фондового ринку. Фстатонний. розьт!р винагороди |{омпан]| Фонду виз;:анас;;..;;

!повновокеного орга;ту (омпалт!|
-1.4. 8изт;аче;тня вартост1 нистих а:<тив!в
п1дстав1 даних середгл ьопл !сян г;их

;;;;:;;;;

для розра\)нку винагороди (оьтпан!| зд!йснюс:ться на
розрахунк|в ,^р''"!! ,,'',* актив|в Фонду станом нат к!;тець

остан!1ього робоного дптя зв!тного.м1сяця. 3а п!дсуйками
ф!на+;оового року зд!йснгос:.ься ос.гаточний
перерахунок винагороди !(опцпан!].за
р1к на п!дстав! розрахунку стсдньор;чно[ вартос.т.!
_
ниотих
актив!в. зд|йсне.:ого за дани]\'1и щопт!сянних
,й..,'
розрахут;к!в
Ф',ду,'
"ар{о.';
4.5' 3а рахунок актив!в Фонду сллачу|оться:
'^'',],
винагорода 1{оьппан![;

.

.
.
.

.
-

_

ви}!агорода збер1гана Фонду;

винагорода аудитору Фонду;
вина] орода !ор] овцю ш!нними папсрат:и:
витрати' пов'язан! ]з забезпеченням д!яльност! Фонду, а саме:
ресстрац!йгт! послуги;

ро !ра\ун ково-кзсове обсл1

; о ь5 ва н::я фонд\ банком:
нотар!апьн! послуги;
послуги лепозитар!то;
оплата вартост! оприлнэднен;;я обов'язково| |нформац!]'щодо
д!яльноот1 Фонду;
оплата поолуг фондово| б|ря<];
!т:формац|йн| послуги (оплтга вар.гос:.! придбагтня |нформац!]
щодо д1яльност! епс!тент|в' у
папери
ш|нн!
яких розм!цено або передбанаЁться розм1щувати активи Фонду; оплата
!н;;ло1
!нформац![' ::еобх|дно| для забезпечсння сп!льного ;н"естування-;;

-

-

-

Реь:1а\|н; послуги! пов|язан' з виготовленням

та розповсюд)!(енняш1 реклами щодо Фонду:

.
з.1!раги. пов''! !ан; 1 обсл)гов)ванняч }часни!(;в !нс:и':1:х сп|льного !нвесцва;г::я ':а об!:1
_ ;х папер!в !нсгицгу сп!льного |нвес:1вап;;пя. у пот:у нисл! ви!Ра]и на спла:1 в! ]со!к!в
.--_ ,'. з.!!\че!!! коттпан!пю з управл!ння ак!ивауи _|ля викупу ш!::них лапер!в !нс:и;1:1 сп|льно: о
_1а

:.-]\ 8ання

-

з

урахуванням

обьте>т<е;ть'

встановлених чинним законодавством:

;1-:ов1 вит|]ати' пов'язан! з д!яльн!стто Фонду;
ло_]атки та збори. передбанен! :}аконодавством

!кра!ни'

- _ 3;,значен! в пункт! 4.5 цього

Реглаптенту витрати (кр1ьт ви1.]агороди 1{оп';пан||, податк|в та збор!в'
-.::-_:ачених законодавством !п<ра|ни) нс повинн! перевищувати 5 в!дсотк!в середньор!ннс''!'вартост!
-.:.;;х актив!в Фонду протягош; ф!тлагтсового року' розраховано[ в!дпов!дно до нормати вно-правових
:.: :з Ёац!ональгто1 ком|с1| з ц!нних пагтер!в та фоттдового ринку'
' - 3а рах1'нок актив1в Фонлу в!дшкодовуються тако)|( с)ми, що були сплачен| 1(опппан|его за рахунок
:-,::;их ко:пт|в як ц!на викупу !ттвестиц|йних ссртиф1кат1в Фонду при недостатнос:'! кош'л|в' що
- ::]в"1ять ат<тиви Фонду.
-: !нш ! ви]ра!и !а ви!р{]!и. ш1о перевишую]ь вс:ановлений чинни\| '1аконол]вс'во\| роз\]|р.
.:. ]['ю| ься (отт::ан]с:оза в.:асний ра\)н'}к

5. |!оря:ок та стро|{и викупу |нвес'гиц1й;т их ссртиф1псат1в 1{о;т:па;г!сю Фонду, у топ:1 нисл!
п''гя_1ок пола||ня !!]явок |!а вик1п !;:вес:::ш!й;:их сертиф!ка:!в ':д п!дс:ави в!_:пов!.;но :о
эаконо.:авства }кра'{ни, за як|!х мо'*!е бути в!дмовлепо у лтрийом! таких заявок.
: |1ротягом строку, встановленого для досягнення норьтатив!в д!яльност1 (;онду' викуп розш:!гше:;их
-:-.т1!ц;йних сертиф1кат!в Фонду не зд]йснгосться.
: ! [трок ш;!;к списанням (переказопт) ]нвестиц!йних сертиф!кат|в Фогтду :;а користь (оштг;ан!!' Фондт
: --__з!_1но до заявки на викуп та зд{йсне;;няь': розрахут:к!в у грогпов1й форп':! гпе гтови;:ег;
1::.: ;1ш\

в{1

!и сстти робоних

:н[в'

: .. 3зявки на викуп |нвестиц!йних сертиф!кат!в Фонду пода;отьоя (оптпан1] або торговц;о ц!г::;ипти
: .:]\|и. ! заявц1 зазначасться к!льк!сть 1нвестиц!йних сертиф|кат!в Фонду. що пред'лвляпоться до
:.:':.;\.
} раз! коли остаттн!й день приймання заявок на викуп !нвестиц|йних сертиф!кат!в Фо;:ду
-..-.]]а| на вих!дний. свя!ковии або нсробоний ]ень. заявки на викуп приймаюгься ) пе|!ший
: _ 1-.чнр]] день п|сля вих!дного, святкового або неробоного д:'тя'

8икуп !нвестиц!йних оертиф1кат1в Фогтду зд|йснтосться ко)кт.1ого робочого дня на л|дстав|
_:но| унасником заявки на викуп !нвестиц!йних сертиф!кат1в Фонлу' форма яко1 встагтовле;;а

.:

:]ни\1 законодавотвом.

_ }'

пРийопт! заявок |.|а викуп !нвсстиш|йних сертиф!кат!в Фон,1у птот<с бу'ги в!дштовлено з п!дстав,
_]знов'1ених !1инних законодавство\'1.
]
[1оря21ок викупу |нвео'т'иц!йних сертиф|кат!в Фот:ду при його л!кв!лац!! встановл}о€тьоя
] ] | \| а1'и в н0-11равовип4и актам}1 Ёац]онапьно] ком!с]] з ц!нних папер!в та фонлового ринку.

:
:

6.

:

Ёапрями !нвести:{1й.

: _'

Ёапряпти 1гтвестиц|й визнача}оться в 1нвестиц!йн!й деклараг1!| Фот;ду,
?:г.'та:тенту ! наведена у {ода'тку 1 до цього Рсгламенту.

-' |!оря_:ок в!!'!|аче!!ня вартост!

'лис':ттч

ак:шв!в :а

ш|:::: розтт!:::еннп

яка € частин0ю цього

(викуп)') !::вес:::ц!й::::ч

сертнф1кат1в (тонду.
-. '8арт!сть .тиотих ак'гив!в Фонд1 визнанасться зг!дг;о ] |!орядком) передбаненим <|1оло:кенняпт про
_-.ря]ок визначення вартост1 чистих пктив!в !нстицт|в сп]льного |нвестування>, дал| _ [1о.т:о;г<е;;;;я.
].]твер.])хеним Р]тпенням Ёац]онапьно| кош:1с!] з ц!нних папер1в та фондового ринку в!д 30 .лтип:;я 20 ]3
.\. _] ]б' у випадк) внесення зп:!н до шьопо [1оложення. чи у випадку прийнягтя нормапив::их ап<:!в.
:к! зтт!нять порядок виз1{ачення вартост| чис':'их актив!в. варт!сть нистих актив|в Фонду визначасться
|..; о'; вих:о:ами чи!|!!ого .аконодавс1ва !а в|лпов!дних нор\]]!ивни\ лок5меп:п!в.
-'1. Барт!сть чистих актив1в Фонду визтланасться на к|нець ко)кного
робоного дня, з урахуваг{ня['1
атт::ог статт! 49 3акону !кра|ни <[[ро 1нститути стт!-пьного |нвестування>.

1_3. 8ащ|сть !нвестиц1йних сертиф1кат1в Фонду, що придбава*оться |нвестором визначастьоя
вв{о-1ячи 3 розрахунковот вартост{ !нвестиш!йного сертиф1кату на день надход2!(ення ко:пт{в на
рат1нок Фонлу.
Розрахункова варт!сть !нвеотиц!йного сертиф|ката визначаетьоя як результат д!лення
зага'!ьно| вартоот1 нистих актив!в на к1льк1сть ]нвестиц|йних оертиф1кат|в Фонду, що перебуватоть в
обф надац проведення розрахунку.
-_{. |!рн викуп! |нвестиц1йних оертиф1кат!в Фонду зни:кка не заотооовуеться.
-.5. 8афсть 1нвестиц1йнттх сертиф|кат1в, цо викупову1оться у унасник1в, визнача€ться виходячи з
розра-ч'нково1 вартост1 |нвестиц|йного сертиф1ката, що вотановлена на день зарахування таких
!:весгиц1йнтос сертиф1кат1в на рахунок 1{омпан[| Фонду.
_.6.
Розрахунки з учаониками Фогцу при його л|кв1дац|| зд[йонтоються за розр&хунковото варт!отго
!:весттпд1йного сертиф!ката Фонлу. Розрахункова варт1оть одного |нвестиц1йного оертиф|ката Фонду
Ё::т .]ац' початку розрахунк!в з учасниками Фонду визнанасться як загштьна варт!сть нистих актив|в
Фонд'. пол|лена на загальну к!льк|сть 1нвестиц1йних оертиф1кат|в Фонду, що нале)кать учаоникам
<}онд'на дац прийняття р1гпення про його л|кв1дац|:о.
---. !(омпан|я несе зобов'язання щодо дотриманн'1 норм! передбанених цим Регламентом'
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(--}свовн!

папрями !нвестиц!йно| д!яльл:ост1:
|нвеотування в енергетичну. банк1вську, машинобуд1вну, мета-пург!йну"
-* :;;'-'хтт'н|кац1йну, аграрщ' харнову, буд|вельну' х1м|нну та осв|тн:о галуз| народного господарства,
:\\\! ,алучення кош')!в в ак]иви. дозволен{ чинним ]аконодавс]вом для спец!а:!зованопо
-- _=:-' !!ш;йного
фопт:1 акш[й. окр!т: нерцомост['

-:

-:;петним буле

Рв;вх::, що пов'язан1 з !нвестувапт:ям"
._ ':,:х::. гцо пов'яза::1 з !нвес:1ва:гням п!дпада:о;ь п!д вплив зовн!шн|х фокгор!в. в :ом) числ!. що
' : .'яэан! з:
. св!товими ф1нансовими криза['!и;

.
о
.

.

ттожлив1стю дефолту дер)(ави за ово]пти зобов'яза}тня

м

и;

банкрутствомем1тента;
зм1нами св|тово1 кон':ог;ктури на товарг!их та ф|нат;сових ринках;
:!япти' що п|дпадаготь п!д отатус форс-маясорних обставин.

й:тте;кення 1нвестиц!йно| д1яльност!:
Фонд зд!йонтос 1нвестиц!йну д!яльн!сть

з

урахуванням обме:кень, вста']овлених чинним
]::(онодавотвом !кра1ни. Активи Фонду формутотьоя з додер)канням вимог, виз]1ачених статтею 48
1-;он: ! кра|ни ., [1ро !нститути сп]льного |нвесцвання',.
8имоги до ск;!аду та струкцри актив|в Фонду встановлю|оться та застосовуються в!дпов!дно
_: в|.|}1ог чинного законодавства 9кра[ни.
3ап.':ановаллий прт:буток:
[1рибутков|сть 1нвестиц1й Фонду
,=

р|к. встановлено1 Ёац1ональним банком
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