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1. 8!домост! про

Фонд:

1.1. повне найменування корпоративного фонду: А кц|онЁРнЁ то8АРисгво
Ф@!1!, к1Р@Ф'-т !нвЁст, (дал! - Фонд).
коРпоРАтивний
1'2. €коронена

к3АкРитий нЁдивЁРсиФ!ковАний

'нвЁстиц|йний
Фонду ( раз| наявност1|: А7 к3Ё$!Ф к|1Р@Ф!-7 !Ё8Ё€7у,
на3ва

повне та скорочене найменування е р|внознанними.
1.3. [ип Фонду: закритий.
1'4. 8ид Фонду: недиверсиф!кований
1.5. [од 3а €дРпоу Фонду''397782|3
район, м. 8ишневе, вул. €вятошинська,6уд' 27А
1.6. й|сцезнаходження Фонду:08132, [(и|вська о6ласть, .{иево-€вятощинський
_
Фонду
\'7. дата та номер запису в €диному державному ре€стр! юридичних ос!б та ф!зичних ос!6 п!дприемц!в щодо реестрац||
(иево-€
в
ятощинського
о:ух<6а
Реесграц3йна
3д|йснив
органу,
ресстрац!ю:
що
1 3з9 102 0000 о11072 найменування

05.05.2015,

районного управл|ння юстиц|[ }(и|всько| о6ласт!.
1.8. €трок д|яльност|: 20 (двадцять) рок|в 3 дня внесення в!домостей про Фонд до €диного
сп!льного !нвесчвання (дал! - фР!€!).

державного ре€стру

!нстицт!в

2. участь у Фонд!.

Фонду.
2.1' !часником Фонду можуть бути юридинн! та ф!зинн| осо6и, як! € власниками акц!й цього

зам!ни
3. }мови, за яких моне 6ри зд1йснено 3ам!ну компанп з управл!ння активами, з6ер!гача та порядох тако!

!з

за3наченням д!й, спрямованих на 3ахист пРав учасник3в Фонду'

з6ор|в Фонду щляхом
3.1. 3ам!на [омпан!| з управл|ння активами (надал| - [омпан!я) зд!йснюеться за р!шенням 3агальних
про управл|ння активами Фонду з !ншою компан!сю з
та
активами
договору
про
укладення
управл1ння
роз!рвання договору
управл1ння активами.
3.1.1. 3ам!на (омпан!| може зд!йснюватися Фондом у раз|:
_ зак!нчення строку д!| цього договору, кр|м випадк!в продовження д!1,{оговору 3а р!шенням 3агальних з6ор!в Фонду;
_ прийняття 3агальними з6орами Фонду р!шення про зм!ну [омпан![з будь-яких п!дстав;
- порушення 1(омпан[ею умов цього договору, Регламенц та 0роспекц Фонду а6о нинного законодавства укратни;
- анулювання видано| (омпан!| л!цен3!| на провадження д|яльност| з управл!ння активами [нстицц|йних !нвестор!в;
- прийнятгя (омпан!сю р!шення про в|дмову в!дуправл!ння активами Фонду;

-

л|кв|дац!| [омпан!|.

обставин д!яльн!сть
з.1.2. з метою 3ахисту прав та !нтерес|в унасник!в Фонду в раз| виникнення хоча 6 одн!с| з зазначених

(омпан!| щодо управл!ння активами Фонду призупиня€ться 3 моменц на6рання чинност| в|дпов!дного р|шення 3агальних з6ор|в
!нформац|| про
Фонду.1аке р|шення 3агальн| з6ори Фонду мають прийняти протягом не 6!льше 14 дн!в 3 моменту одержання
виникнення 3а3начених о6ставин.
3агальними 36орами унасник|в Фонду'
3.1.3. Р!шення про ро3!рвання цього,!,оговору 3атверджу€ться
Фонду 3агальн! збори
3'1.4. !-!ротягом 30 ро6оних дн|в з моменту призупинення д|яльност! }(омпан|| щодо управл!ння активами
з !ншою компан!ею з
(омпан!|
та
антивами
договору
з управл!ння
укладення
Фонду зобов,язан! затвердити р|шення щодо зм!ни
управл!ння активами.
_
Фонду шляхом ро3!рвання
3.2. 3ам!на 3бер!гана актив!в Фонду (надал! 3бер|ган) зд!йсню€ться за р!шенням 3агальних збор!в
36ер|ганем'
про обслуговування актив1в Фонду та укладення договору про о6слуговування актив!в Фонду 3 !ншим

договору

3.2.1. 3ам!на 3бер!гана може 3д!йснюватися Фондом у раз!:
3агальних з6ор!в Фонду;
_ зак1нчення терм!ну
д!| цього {оговору, кр!м випадк!в продовження д!|,{оговору р|щенням
п!дстав;
3
будь_яких
3бер!гана
про
зм!ну
Фонду
36орами
- прийняття 3агальним
р!шення
Фонду, !_'!роспекч ем!с![ акц|й Фонду або
_ порушення 3бер!ганем
умов договору про обслуговування актив|в Фонду, Регламенч

чинного законодавства укра|ни;
- прийняття 3бер!ганем р!шення про в|дмову в!добслуговування актив|в Фонду;
_ анулювання видано| 3бер!гану л!ценз!| на провадження д!яльност! |з з6ер!гання актив!в !€!;
_

л|кв!дац!| 36ер!гана.

з.2'2. з метою 3ахисц прав та |нтерес!в унасник|в Фонду в раз! виникнення хоча б одн!е] з 3азначених о6ставин д!яльн!сть
3&р!вна щодо обслуговування актив|в Фонду призупиня€ться 3 моменц на6рання ни5ност! в|дпов!Аного р!шення 3агальних
14 дн!в з моменч одержання !нформац!|
эбор1в Фонду.1аке р!шення 3агальн! з6ори Фонду мають прийняти протягом не 6|льше
про виникнення 3азначених о6ста вин.
3.2.3. Р!шення про роз!рвання цього.{оговору затверджу€ться 3агальними з6орами унасник!в Фонду.
актив!в Фонду 3агальн!
3.2.4. 1'!ротягом 30 ро6оних дн!в з моменч призупинення д!яльност! 36ер!гана щодо обслуговування
3 !ншим 3бер!гачем.
та
36ер|гана
зм!ни
договору
<0онду
укладення
3атвердити
зобов'язан!
щодо
з6ори
р!шення
4. г!орядок ви3начення вартост! чистих актив|в та ц!ни розм!щення (викупу) акц!й Фонду.

з.!д*о 3 порядком, перед6аненим "|!оложенням про порядок визначення вартост!
з
чпсппх актив|в |нститт!в сп!льного !нвесчвання" , Аал1 - 0оложення, 3атвердженим Р!шенням Р1ац1онально| ком!с!| ц|нних
прийняття
випадку
чи
[|оложення,
внесення
3м!н
у
до цього
пагвр!в та фондового ринку в!д 30 липня 201з ш9 1з36. у випадку
3г1дно з
}.ора^ативних акт!в, як! зм!нять порядок визначення вартост! чистих актив!в, варт!сть чистих актив!в.Фонду ви3нача€ться
вних
нормати
их
та
в!дпов!дн
вства
документ|в
конода
впг*огаппи чинного 3а
4_1.варт.сть чистих актив|в Фонду

визнан'-''-!

4.2. 8арт!сть чистих актив!в Фонду розрахову€ться станом на:
останн!й календарний день м|сяця;
день, починаючи з якого до струкцри актив!в Фонду застосовуються о6меження, встановлен! законодавством;
день складення !нформац!| цодо д!яльност! Фонду (квартальна, р|нна);
кожний день надходження кошт!в на 6анк!вський рахунок Фонду (п!д час ро3м.щення акц|й Фонду) а6о зарахування акц!й

Фонду на рахунок викуплених акц!й Фонду (п!д нас дострокового викупу);
день, що переду€ дню прийняття р!шення про л!кв|дац!ю Фонду;
день, що переду€ дню початку ро3рахунку 3 учасниками Фонду.
4,3. Акц|| Фонду розм!щуються за розрахунковою варт!стю п!сля ресстрац!| !} випуску 3 метою зд!йснення сп|льного !нвесчвання.
4.4. варт!сть акц!й Фонду, що придбаваються !нвестором визнача€ться виходячи 3 розрахунковот вартост! акц!| на день
надходження кошт|в на рахунок Фонду.
Розрахункова варт!сть акц|| визнана€ться як _ ре3ультат д|лення 3агальнот вартост1 чистих антив!в на к!льк|сть акц!й, що
пере6увають в о6!ц на дату проведення ро3рахунку.
[1роспектом ем!с!| Фонду може встановлюватися над6авка до ро3рахунково! вартост! акц!| Фонду, яка включа€ться до
актив!в Фонду. Розм!р зазнанено[ над6авки не може перевищувати одного в!дсотка в!д розрацнково| вартост! акц!| Фонду.
4.5. варт!сть акц1й, що викуповуються у унасник!в, ви3нача€ться виходячи з розрахунково| вартост! акц!]) що встановлена на день
3арахування таких акц!й на рахунок Фонду.
4.6. 8арт!сть акц!й Фонду, 3а якими зд!йснюються виплати учасникам при л!кв!дац!1 Фонду, визнача€ться виходячи з вартост!
чистих актив|в у ро3рахунку на одну акц|ю Фонду, що перебувае в об!ц.
5. порядок ви3начення розм!ру винагороди [{омпан!|та
за рахунок а:сив1в Фонду.

покфття витрат, пов'я3аних

з д!яльн3стю

Фонду, що в!дшкодовуються

5'1. винагорода компан!| ви3нача€ться як в!дсоток вартост! чистих актив!в Фонду. винагорода (омпан!] виплачуеться коштами'
5.2. 8инагорода (омпан|[ ро3рахована у сп!вв!дношенн! до вартост! чистих актив|в Фонду нарахову€ться щом!сяця коштами'
5.3' 1!|аксимальний розм|р винагороди [омпан!} без урахування прем!| не може перевищувати 5 в!дсотк!в середньо} вартост!
чистих акти8!в Фонду, як! перебувають в управл!нн1 протягом ф|нансового року, ро3раховано| в порядку, установленому
нормативно-правовими актами Ёац!онально| ком!с!| з ц!нних папер|в та фондового ринку' @статочний розм!р винагороди
компан!1; розрахованот у сп!вв!дношенн| до вартост! чистих актив!в Фонду, ви3нача€ться за р!шенням Ёаглядово| ради Фонду'
5'4. визначення вартост| чистих актив|в для розрахунку винагороди (омпан!| зд!йснюеться на п|дстав| даних середньом!сячних
розрахунк!в вартост! чистих актив!в Фонду станом на к.нець останнього ро6очого дня зв|тного м!сящ. 3а п|дсумками ф!нансового
(омпан!| за р|к на п!дстав| розрахунку середньор!ннот вартост! чистих
року зд!йсню€ться остаточний перерахунок винагороди
актив|в, зд|йсненого за даними щом|сячних розрахунк!в вартост! чистих актив!в Фонду'
5.5. 3а р!шенням Ёаглядово| ради Фонду, кр|м винагороди, може виплачуватися прем|я. Розм!р прем|| не може перевищувати 15

в!дсотк!в розм|ру прибутку, отриманого Фондом 3а ре3ультатами д!яльност! за зв|тний р!к понад приброк, який 6уло

3аплановано в !нвестиц!йн|й декларац|| на в!дпов!дний ф|нансовий р!к.
5.6' 3а рахунок актив!в Фонду сплануються:
винагорода (омпан!])
винагорода з6ер!гану Фонду;
винагорода аудитору Фонду;
винагорода оц!нювану майна Фонду (за наявност!);
винагорода торговцю ц!нними паперами;
витрати| пов'я3ан1 !з за6езпеченням д!яльност! Фонду, а саме:
ресстрац!йн! послуги;

розрахунково-касове о6слуговування Фонду банком;
нотар|альн! послуги;
послуги депозитар!ю;
оплата вартост| оприлюднення обов'язково| !нформац!| щодо д|яльност! |нстицц сп!льного |нвестування;
оплата послуг фондово| б!рж|;
|нформац!йн! послуги (оплата вартост| прид6ання !нформац!| щодо д|яльност| ем!тент!в, у ц!нн! папери яких розм!щено або
перед6ача€ться розм!щувати активи Фонду; оплата !ншо| !нформац|], необх|дно| для за6езпенення сп!льного !нвесцвання);
орендна плата;
фонд оплати прац! нленам Ёаглядово| ради Фонду;
рекламн! послуги, пов'я3ан! з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
витрати, пов'язан| з обслуговуванням учасник!в Фонду та о6|ц ц!нних папер!в Фонду, у тому нисл! витрати на сплач
в!дсотк!в за кредити, залунен| (омпан!ею для викупу ц|нних папер!в Фонду {з урахуванням обмежень, установлених

**"}1]#:н,т|,1::}"'идбанням,

утриманням та реал!зац!ею нерухомого
судов1 витрати, пов'я3ан! з д|яльн!стю Фонду;
податки та збори, перед6анен! законодавством укратни.

'.и".,

що входить до складу актив!в Фонду;

5'7. 8изначен! в пункт! 5,6 цього Регламенц витрати (кр!м винагороди та прем|| [омпан|1) податк!в та з6ор!в, перед6анених
законодавством !кра1ни) не повинн! перевищувати 5 в!дсотк!в середньор!чно| вартост! чистих актив!в Фонду протягом
ф|нансового року, розраховано| в!дпов!дно до нормативно_правових . акт!в Ёац!онально| ком|с|| з ц!нних папер!в та фондового
.

ринку'

5.8. !нш! витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним 3аконодавством розм!р, зд!йснюються (омпан|ею за власний

рахунок.

6. [|орядок виплати див!денд!в.
6.1. !-1орядок розпод!лу при6рк!в визнача€ться 3агальними зборами унасник!в Фонду.
6.2. €ума при6утку Фонду, отриманого в!д зд1йснення д!яльност! з| сп1льного |нвесчвання, за виключенням витрат ви3начених у
акц!й
розд.л! 5 цього Регламенч, розпод!ляеться м!ж унасниками Фонду у вигляд! див!денд!в пропорц!йно к|лькост! належних
Фонду а6о спрямову€ться на з6!льшення актив|в Фонду. право на отримання частини прибрку (див!денд!в) мають осо6и, як! е
учасниками Фонду на початок строку виллати див!денА!в.

й

6.3. Розм!р див1Аерц|в в розрацнку на одну акц!ю визнача€ться загальними з6орами акц!онер!в, строк та порядок ви(\лати
див!денд!в визначаються наглядовою радою Фонду та €татром Фонду.
6.4. 8иплата див!денд1в зд!йснюеться з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.
7. [1орядок та строки вичпу Фондом сво|х акц!й, у тому нио:! порядок подання заявок на викуп акц!й та п!дстав! в|дпов!дно
до 3аконодавства }кра|ни,3а яких мох<е 6ри в!дмовлено у прийом! таких 3аявок.

7.1' Ёа письмову вимоц учасника Фонду [омпан!я може зд!йснити викуп акц!й Фонду до моменту припинення д!яльност1 Фонду
(достроковий викуп). уповноважений орган (омпан!| може прийняти р|шення про достроковий викуп у раз! якщо у результат!
такого викупу варт!сть актив!в Фонду не стане меншою в!д м!н!мального обсягу актив|в Фонду.
7.2. €трок м!ж списанням (переказом) акц!й Фонду на користь Фонду та зд!йсненням ро3рахунк!в у грошов!й форм! при
достроковому викуп! не повинен перевищувати 15 ро6онихдн!в.
7'3. !-'!ри зд!йсненн| дострокового викупу акц1й Фонду знижка не 3астосову€ться.
7.4. 3икуп акц!й Фонду зд!йснюеться на п!дстав! подано| учасником заявки на викуп акц!й Фонду, форма яко| встано8лена
чинним 3аконодавством.
7.5.3аявки на викуп акц!й Фонду подаються компан!т. ! заявц! зазнача€ться к!льк!сть акц|й Фонду, що пред'являються до викупу.
7.6. } прийом! заявок на викуп акц!й Фонду може бри в|дмовлено з п|дстав, встановлених чинних законодавством'
7'7, [1орядок викупу акц!й Фонду при його л1кв!дац!| встановлю€ться нормативно-правовими актами Ёац!онально| ком!с!|з
ц!нних папер|в та фондового ринщ.
8. Ёапрями !нвестиц|й.
8.1, Ёапрями !нвестиц!й визначаються в !нвестиц!йн!й декларац!1 Фонду, яка € частиною цього Регламенч

до цього Регламенч.

!

наведена у !,одатку 1

9. !|!1н|мальна варт!сть актив!в, що € предметом договор!в, укладених (омпан|ею, як! п!р:ягають 3атверАженню }!аглядовою
радою Фонду.
9.1' 9кладен! (омпан!ею договори щодо актив!в Фонду, варт!сть яких перевищуе 99 в1дсотк|в в|д загально| суми актив!в Фрнду на
момент укладення такого договору (а6о екв!валент ц!е| суми у в|дпов!дн!й !ноземн|й валют!), мають 6щи затверджен!
наглядовою радою Фонду.

3асновник

А[ к3нк|Ф к|'!РФФ|-т !Ё8Ё€1ш

Бондар о.в.

-4-

3АтввРджвно
Р!шенням 3асновни ка

Акц|он [Рн ого товАРисгвА
к
!

Р т ий нЁдив Ё Р с и Ф ! ко вА н ий ко рп
о РАт и вний
вБст иц'йний ФонА к !-| РоФ|-т н в[ст)

3А(

н

],1

!

Р!шення |ч!ч18/05_1 в|д 18 травня 2015р
3асновни к

Бондар о.8.

,{одаток

1

до Регламенц Акц!онерного товариства <<3акритий

недиверсиф!кований корпорати вний !нвестиц| йний
фонд

к!-!роф!_[ !нвест)

!нвестич!йна декларач|я

Акц|он вРного товАРиствА

с!]А|Р[1}!й н€диввРсио:ковдний

коРпоРАтивний :нввст иц:йнийФонд

к|!Р@ФЁ1 ]Ё8€€1ш

@сновн| напрям.,| |нвестич!й:сос_ д!ял:ьност!:

[!р!оритетним

6уде !нвесцвання в ф!нансово-кредитний сектор, 6уд!вельну
та торг!вельну галузь народного господарства та
сектор державних ф!нанс!в, щляхом:*!лг{ення кошт!в в
ц!нн! папери, нерухом!сть п!дприемств
галузей
о6межень встановлених чинним законодавством !кра1ни та
в !нщ! активи'не заборонен! чинним'.'"''""',
' ','''''""'"|
законодавством !кра[ни.
Ри3ики, що пов'язан! з ]нвестуванням.

Ризини, що пов'язан| з !нвесцванням п!дпадають п!д
вплив зовн!шн!х фактор!в, в тому нисл!,
що пов,язан! з:
св!товими ф!нансовим кри3ами;
можлив|стю дефолц держави за сво]ми зобов,язаннями;
6анкрутством ем!тента;
зм!нами св!тово[ кон'юнкчри на товарних та
ф!нансових ринках;
д!ями, що п!дпадають п!д стацс форс-мажорних обставин.

@6меження |нвестиц1йно? д!яльност1:

Фонд зд!йснюс !нвестиц!йну д!яльн!сть 3
урахуванням о6межень, встановлених чинним законодавством !кра1ни. Активи
Фонду
формуються 3 додержанням вимог, визначених статтею 48 3акону }кра1ни к!-!ро
!нституги сп!льного !нвесцвання).
8имоги до складу та струкцри актив!в Фонду встановлюються
та застосовуються в!дпов!дно до вимог чинного законодавства
!кра1ни.
3апланований при6рок:
[1рибщков!сть !нвестиц|й Фонду встановлю€ться
банком }кра|ни.

3асновник
А1 с3Ёк|Ф (пРоФ!_т |нввст)

на р|вн! середньозважено| о6л!ково1 ставки за
р!к, встановлено} Ёац!ональним

Бондар о.в.

