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Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА 
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі – Компанія) 

Ідентифікаційний код 35093832 

Місцезнаходження 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А 

Перелік фінансових 
послуг, що 
надаються, порядок 
та умови їх надання 

Компанія здійснює професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з 
управління активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних 
фондів. 
Управління активами корпоративного інвестиційного фонду здійснюється на 
підставі та відповідно до умов договору про управління активами цього фонду від 
імені, в інтересах фонду та за його рахунок, який укладається між Компанією та 
наглядовою радою корпоративного інвестиційного фонду та затверджується 
загальними зборами цього фонду. 
Управління активами недержавного пенсійного фонду здійснюється на підставі та 
відповідно до умов договору про управління активами цього фонду від імені, в 
інтересах фонду та за його рахунок, який укладається між Компанією та радою 
фонду. 
Управління активами пайового фонду здійснюється Компанією від власного імені, 
в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності 
коштів фонду - за власний рахунок. 
Розміщення та викуп розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування 
здійснюються безпосередньо Компанією відповідно до умов чинного 
законодавства України про діяльність інститутів спільного інвестування. Заявки 
на придбання та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування подаються 
Компанії згідно з проспектом емісії цінних паперів відповідного інституту спільного 
інвестування. 
Фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання 
цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних 
паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному 
розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року. 
Порядок, строки, умови та особливості діяльності кожного інституту спільного 
інвестування визначаються його регламентом. Основні напрями та обмеження 
інвестиційної діяльності визначаються інвестиційною декларацією 

Відомості про ліцензії 
та дозволи 

Ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 294695, видана 27 січня 2015 року на професійну 
діяльність на фондовому ринку (на ринках капіталу) – діяльність з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) 
строк дії ліцензії: з 03 серпня 2012 року – необмежений 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії №616 від 24 липня 2012 
року 

Вартість, 
ціна/тарифи, розмір 
плати (проценти) 
щодо фінансових 
послуг 

Винагорода Компанії за управління активами інститутів спільного інвестування 
визначається як відсоток вартості чистих активів (для венчурних фондів – як 
відсоток вартості чистих активів та/або приросту вартості чистих активів). 
Максимальний розмір винагороди, порядок її нарахування та сплати 
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та 
зазначається у регламенті відповідного фонду. 
Сума винагороди за надання послуг з управління активами недержавного 
пенсійного фонду визначається як відсоток чистої вартості активів пенсійного 
фонду, що перебувають в управлінні Компанії та є істотною умовою договору про 
управління активами пенсійного фонду.  
Винагорода виплачується у грошовій формі.  

Власники істотної 
участі (у тому числі 
особи, які здійснюють 
контроль за 
фінансовою 
установою) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 
20337279) є власником 99% статутного капіталу Компанії. 
Контроль за Компанією здійснює Амітан Олена Анатоліївна. 

http://www.altana-capital.com/
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Відомості про склад 
наглядової ради  

Наглядова рада не створена 

Відомості про склад 
виконавчого органу 

Одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора Зикової Лілії 
Віталіївни 

Відомості про 
відокремлені 
підрозділи 

Відокремлені підрозділи відсутні 

Механізми захисту 
прав споживачів 
фінансових послуг 

Законодавство про захист прав споживачів фінансових послуг складається з 
Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових 
актів, що містять положення про захист прав споживачів.  
Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» 
споживачі мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних 
органів за захистом порушених прав. 
Спірні питання, що виникають у процесі надання Компанією фінансових послуг, 
підлягають вирішенню у досудовому порядку, у тому числі шляхом листування 
та/або проведення переговорів. У разі неможливості досягнення згоди спори 
підлягають врегулюванню судом на території України за законодавством України. 
Споживач фінансової послуги, що надається Компанією, має право звертатися за 
захистом порушених прав до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. 

Стосовно Компанії не приймалось рішення про ліквідацію, не порушувалось провадження у справі про 
банкрутство, не застосовувалась процедура санації.  
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