Повне найменування Фонду

Скорочене найменування Фонду
Повне найменування Фонду
англійською мовою
Скорочене найменування Фонду
англійською мовою
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Дата та номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань
Реєстраційний код за Єдиним
державним реєстром інститутів
спільного інвестування
Дата та номер свідоцтва про
внесення до Єдиного
державного реєстру інститутів
спільного інвестування
Загальна сума випуску акцій
Фонду
Номінальна вартість однієї акції
Загальна кількість акцій Фонду
Форма існування акцій
бездокументарна
Форма випуску, тип акцій
Спосіб розміщення акцій Фонду
Дата закінчення розміщення

Предмет діяльності Фонду

Відомості про компанію з
управління активами

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМНК
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
АТ «СМНК ДЕВЕЛОПМЕНТ»
STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED
VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «SMNK
DEVELOPMENT»
SC «SMNK DEVELOPMENT»
41548797
01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, поверх
11, кімната 7
Дата запису: 29.08.2017
Номер запису: 1 074 102 0000 069085
13300545

№ 00545 від 06 жовтня 2017 року
100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок
100 (сто) гривень 00 копійок
1 000 000 (один мільйон) штук
бездокументарна
прості іменні
приватне розміщення
06.07.2047
Спільне інвестування, яке провадиться в інтересах та
за рахунок учасників фонду шляхом емісії простих
іменних акцій фонду.
Пріоритетним напрямом інвестування є: фінансова та
страхова діяльність, будівельна галузь,
сільськогосподарська діяльність, переробна
промисловість.
Активи фонду сформовані за рахунок коштів
спільного інвестування (коштів, внесених
засновниками корпоративного фонду та доходів від
здійснення операцій з активами інституту спільного
інвестування) та відповідають вимогам чинного
законодавства України.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 40829391
Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська,
будинок 56-Б, поверх 11
Тел/факс (044) 228-92-37
Електронна адреса: office@richmond-am.com
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльності з
управління активами інституційних інвесторів, дата
прийняття та номер рішення про видачу ліцензії
30.05.2017р. № 384, строк дії з 30.05.2017р . –
необмежений

Відомості про оцінювача майна

Відомості про аудиторську фірму

Відомості про депозитарну
установу

Суб’єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець Тригуб Олександр Геннадійович
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2756113376
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий
Фондом державного майна України, строк дії: з
07.11.2018р. по 07.11.2021р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23504528
Місцезнаходження: 04210, м. Київ, пр-т Героїв
Сталінграда, буд. 26, кв. 310.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою
України 23.02.2001 р. № 1037, продовжено рішенням
АПУ від 28.01.2016 Р. № 321/3 до 28.01.2021 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, видане
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, строк дії з 18.03.2016 р. до 28.01.2021 р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАВІГАТОР-ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 25270172
Місцезнаходження: 01032, м. Київ,
вул. Саксаганського, буд.119, оф.5
Ліцензія на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку – депозитарна діяльність –
депозитарна діяльність депозитарної установи,
надана Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, АЕ № 286576 від 08.10.2013р., діє
з 12.10.2013 року, строк дії ліцензії необмежений
Договір зі зберігачем активів Фонду не укладався
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
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СВІДОЦТВО № 00545
про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФ ІКОВАНИЙ ВЕН ЧУРН ИЙ КОРПОРА ТИВНИЙ
ІН ВЕСТИ ЦІЙ НИ Й ФОНД «СМ Н КДЕВЕЛО ПМ ЕН Т»
код за ЄДРПОУ 41548797

"..І

внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром
інститутів спільного інвестування

2
^

Дата внесення відомостей про
інститут спільного інвестування
до Єдиного державного реєстру
інститутів спільного інвестування

13300545

“06” жовтня 2017 року
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Директор департаменту
ліцензування професійних
учасників фондового ринку

О. Симоненко
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
вул. Московська, 8, корпус ЗО
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: http:// www.nssmc.gov.ua

На№

NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION
Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: http:// www.nssmc.gov.ua

_____

TOB «КУА «РІЧМОНД»
01054, M. Київ,
вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, пов. 11

Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на лист ТОВ «КУА
«РІЧМОНД» від 19.10.2017 №19/10/2017-1 (вх. Комісії від 19.10.2017 №30359)
повідомляє, що АТ «ЗНВКІФ «СМНК ДЕВЕЛОПМЕНТ» включений до
державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на
ринку цінних паперів.
Враховуючи вищевказане, надаємо інформацію з державного реєстру
фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів:
Повне найменування фінансової
установи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИТЦЙНИЙ ФОНД «СМНК
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Організаційно-правова форма
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ юридичної особи
41548797
Місцезнаходження заявника
01054, м.Київ, вул. Дмитрівська, буд.
56-Б, пов. 11, кім. 7
Реєстраційний номер
№2447
Дата включення в Реєстр(номер запису 06.10.2017
в Реєстрі)

Директор департаменту
ліцензування професійних
учасників фондового ринку

см

QO
Вик. Антоненко С.
2 5 4 - 23-75

G. Симоненко

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМНК
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
41548797
Місцезнаходження юридичної особи:
01054, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 56-Б, ПОВЕРХ 11,
КІМНАТА 7
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань:
29.08.2017, 1 074 102 0000 069085
Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця:
ПЕТРЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ - керівник

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця:
відомості відсутні
Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку:
30.08.2017, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
30.08.2017, 265917218612, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ,
39561761 (дані про взяття на облік як платника податків)
30.08.2017, 10000001000920, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ,
39561761 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УІІ
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000001000920
Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом
його економічної діяльності:
відомості відсутні
Дата та час видачі виписки:
30.08.2017 14:38:26
Внесено до реєстру.
ЯЦЕНКО Т.Я.

Сформовано до.
ЯЦЕНКО Т . Я ,

