Повідомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного
інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕС-ІНВЕСТ»
(код ЄДРІСІ: 233563)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЮНІВЕС», код
ЄДРПОУ: 34718165 (далі по тексту – «Товариство» або «ТОВ «КУА «ЮНІВЕС») повідомляє
учасників Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу
«ВЕС-ІНВЕСТ», код ЄДРІСІ: 233563 (далі по тексту – «Фонд»), що загальними зборами учасників
Товариства (протокол № 186 від 19.10.2016 року) прийнято рішення щодо продовження строку
діяльності Фонду до 18.01.2027 року.
Товариство на виконання вимог чинного законодавства України здійснює викуп інвестиційних
сертифікатів Фонду у учасників Фонду, які подадуть письмові заявки про викуп належних їм
інвестиційних сертифікатів (далі по тексту – «ІС») Фонду, в наступному порядку:
1.
Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів:
Заявки подаються учасниками особисто або через своїх уповноважених представників за
наступною адресою Товариства: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 3 під’їзд, 6 поверх, ТОВ
«КУА «ЮНІВЕС», кабінет Директора.
2.
Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для
викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками:
Для викупу ІС та здійснення розрахунків з учасниками подаються наступні документи:
•
Для фізичних осіб: заявка на викуп ІС (за формою, наведеною в Додатку 7 до
«Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного
інвестування», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 року (далі по тексту –
«Положення») у 2 (двох) примірниках; засвідчена фізичною особою копія паспорта (всі сторінки);
засвідчена фізичною особою копія документа, що містить інформацію про реєстраційний номер
облікової картки платника податків; засвідчена фізичною копія довідки з банку про відкриття
банківського рахунку; оригінал довідки від депозитарної установи про реквізити рахунку в цінних
паперах такої фізичної особи;
•
Для юридичних осіб: заявка на викуп ІС (за формою, наведеною в Додатку 8 до
Положення) у 2 (двох) примірниках; засвідчена юридичною особою копія з Виписки з ЄДРПОУ та
статуту такої юридичної особи; засвідчена юридичною особою копія довідки з банку про відкриття
банківського рахунку; оригінал довідки від депозитарної установи про реквізити рахунку в цінних
паперах такої юридичної особи; засвідчена юридичною особою копія документа, що підтверджує
призначення (повноваження) керівника такої юридичної особи; засвідчені фізичною особою
(керівником) копії паспорта (всі сторінки) та документа, що містить інформацію про реєстраційний
номер облікової картки платника податків керівника такої юридичної особи.
Товариство з метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу має
право вимагати надання додатково інших документів, передбачених чинним законодавством України
та внутрішніми документами Товариства.
Заявки на викуп ІС, які не відповідають встановленій формі, подані без додавання копій
необхідних документів або оформлені неналежним чином, розглядатися не будуть
3.
Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками:
Розрахунки з учасниками здійснюватимуться за розрахунковою вартістю, визначеною на
день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 42 248,50 (сорок дві тисячі
двісті сорок вісім гривень 50 копійок) гривень за 1 (один) ІС. Розрахункова вартість розрахована як
результат ділення загальної вартості чистих активів на дату прийняття рішення про продовження
строку діяльності Фонду, на кількість ІС, що перебували в обігу на таку дату. Кількість ІС, які
викуповуватимуться в учасника, не може перевищувати кількості ІС, власником яких був учасник на
дату прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.
4.
Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників:
Дата початку приймання заявок – 19.10.2016 року, дата закінчення приймання заявок –
19.01.2017 року. У разі, якщо до закінчення строку прийому заявок від учасників всі учасники Фонду
подадуть вищезазначені заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено достроково за
рішенням загальних зборів учасників Товариства.
5.
Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:

Розрахунки за викуплені ІС Фонду здійснюються в термін до 19.04.2017 року (не пізніше 3
(трьох) місяців з дати закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду). У випадку
недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, які пред’явили належні їм ІС Фонду
до викупу, Товариство забезпечує продаж активів Фонду протягом строку, зазначеного вище.
Розрахунки за викуплені ІС здійснюються на банківські рахунки учасників, зазначені в поданих ними
заявках.
6.
Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник
подав заявку з метою викупу ІС, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:
У разі, якщо особа, яка відповідно до поданої заявки про викуп передала належні їй ІС, не
звернулася за отриманням коштів у встановлений термін, або у разі неможливості здійснення
безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання
невірних банківських реквізитів тощо), Товариство зобов’язане протягом 10 (десяти) робочих днів
після закінчення строку, протягом якого мають бути здійснені розрахунки з учасниками, здійснити
депонування таких коштів в порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР. Про
депонування коштів та місце їх отримання учасники, що не отримали належні їх кошти,
повідомляються письмово рекомендованим листом (або особисто під розпис) протягом 3 (трьох)
робочих днів від дати депонування.
За додатковою інформацією прохання звертатись до юрисконсульта Товариства Комірного
Олега Олександровича в робочий час з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 за електронною
адресою: o.komirny@unives.com.ua та за телефоном: (044) 206-84-30.
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