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Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами), рішення НКЦПФР №784 від 09.06.2015 р., строк дії ліцензії 02.07.2015 р. необмежений 

03124, м. Київ             рахунок 265043154 
бульвар Івана Лепсе, 8         в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
e-mail: SWAP.AMC.LLC@gmail.com                     МФО 380805 
т./ф. (+38044) 497-29-99             код за ЄДРПОУ 32523934 

 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про строки та порядок ознайомлення учасників Закритого 

недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду 
«ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «СВОП» з річним звітом щодо діяльності 
Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду 
«ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «СВОП» 
за 2018 рік 

 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» 

відподвіно до пункту 9 Регламенту ЗНВПІФ «ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» повідомляє, що 
учасники Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду 
«ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «СВОП» можуть ознайомитися з річним звітом щодо діяльності 
ЗНВПІФ «ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» за 2018 рік за місцезнаходженням ТОВ «КУА 
«СВОП»: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8 в робочі дні з 10:00 до 17:00 год. (перерва з 13:00 до 
14:00 год.) протягом строку зберігання звітності, встановленого законодавством. 
 

Для доступу для ознайомлення при собі необхідно мати: 
- учасникам-фізичним особам – докумнт, що посвідчує особу; виписку з рахунку в 

цінних паперах, що підтверджує право власності учасника на інвестиційні 
сертифікати ЗНВПІФ «ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» (видану не раніше семи 
днів від дати ознайомлення з річним звітом); 

- представникам учасників-юридичних осіб – довіреність на право ознайомлення з 
річним звітом, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або 
інший документ, що підтверджує повноваження представника, та документ, що 
посвідчує особу; виписку з рахунку в цінних паперах, що підтверджує право 
власності учасника на інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «ПРОЕКТНЕ 
ІНВЕСТУВАННЯ» (видану не раніше семи днів від дати ознайомлення з річним 
звітом). 

 
Довідки телефоном (044) 497-29-99 або електронною поштою: 

SWAP.AMC.LLC@gmail.com. 


