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Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, 
рішення НКЦПФР від 09.06.2015 № 784, строк дії ліцензії необмежений 

т./ф. (044) 497-29-99               рахунок 

м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8       UA803808050000000000265043154 

E-mail: SWAP.AMC.LLC@gmail.com            в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» 

http://swap.iq-group.kiev.ua           Ідентифікаційний код 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 2021 рік 

 

 

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

відповідно до пункту 9 Регламенту ЗНВПІФ «ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» повідомляє про 

строки та порядок ознайомлення учасників Фонду з річним звітом щодо діяльності Фонду. 

Річний звіт щодо діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового 

інвестиційного фонду «ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» надається учаснику 

електронною поштою. 

Для отримання річного звіту щодо діяльності Фонду учасник має надіслати на електронну 

адресу SWAP.AMC.LLC@gmail.com скан запита у довільній формі, підписаний учасником-

фізичною особою або уповноваженою особою учасника-юридичної особи про надання річного 

звіту Фонду за 2021 рік разом із сканованими копіями відповідних документів: 

- для учасника-фізичної особи – 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 надсилання запиту); 

- для учасника-юридичної особи – довіреність на право підписання запита, 

оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, 

що підтверджує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу 

(якщо запит підписано не керівником юридичної особи); виписку з рахунку в цінних 

паперах, що підтверджує право власності учасника на інвестиційні сертифікати 

ЗНВПІФ «ПРОЕКТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» (видану не раніше семи днів від дати 

надсилання запиту). 

 

Довідки телефоном (044) 497-29-99 або електронною поштою: SWAP.AMC.LLC@gmail.com. 
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