
                 

 

Інформація щодо ліквідації  

ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

ЗАКРИТОГО ТИПУ «ЮНІС КАПІТАЛ» (код за ЄДРІСІ 23300155)  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ  

«АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 35093832), 

порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог 

 

 

Повідомляємо про прийняття 30.09.2021р. Загальними зборами учасників 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 35093832, Ліцензія на здійснення професійної діяльності 

на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 

управління активами) серія АЕ № 294695, видана Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку 27 січня 2015 року (строк дії ліцензії 03.08.2012 р. - необмежений))1, 

рішення про припинення діяльності (шляхом ліквідації) ПАЙОВОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 

«ЮНІС КАПІТАЛ» (код за ЄДРІСІ 23300155) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»2 до закінчення строку, 

встановленого регламентом Фонду, у зв’язку із недоцільністю подальшого існування Фонду 

(Протокол №649 від 30.09.2021р., що містить письмову згоду єдиного учасника Фонду на 

дострокову ліквідацію Фонду). 

Ліквідаційна комісія Фонду створена у кількості 3-х осіб: Голови Ліквідаційної комісії – 

Зикової Лілії Віталіївни, члена Ліквідаційної комісії – Гаєвої Ілони Анатоліївни, члена 

Ліквідаційної комісії – Піскун Ірини Володимирівни. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 

Україна, м. Київ, провулок Киянівський, будинок 7А. Контактний телефон: (044) 272-42-46. 

Електронна адреса: Liliya.zykova@altana-capital.com 

Cтрок для пред’явлення кредиторами своїх вимог становить 62 дні з дня розміщення 

інформації щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до 

Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті Товариства. Письмові 

вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною комісією у робочі дні за місцезнаходженням 

Фонду та повинні містити належним чином завірені копії документів, що підтверджують 

вимоги до Фонду, а також інформацію щодо розміру вимог, визначених в грошовій сумі. 

Кожна вимога підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною 

комісією з оформленням відповідного рішення протягом п'яти робочих днів з дати її 

отримання, про що відповідному кредитору надсилається письмове повідомлення протягом 

наступного робочого дня. 

 

01.10.2021р. 

Голова Ліквідаційної комісії Фонду        

Генеральний директор ТОВ «КУА АПФ  

«АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»       Л.В. Зикова 

                                                           
1 Далі за текстом – Товариство 
2 Далі за текстом – Фонд 


