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Викласти текст Проспекту емісії акцій у новій редакції, а саме:
1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Амадеус» (надалі –
Компанія);
Скорочене найменування: ПрАТ «КУА «Амадеус»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 33402159
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс:01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі 16, (044) 220 12 80
1.4. Дата державної реєстрації: 10.03.2005 року
1.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами):з 05.05.2010р. до 5.05.2015 року
1.6. Відомості про посадових осіб:
Пряме та/або опосередковане
володіння часткою в статутному
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
капіталі Фонду
(відсотки щодо кожного)
Почапський Микола Олександрович
Голова наглядової ради
Генеральний директор
14,5%
ТОВ Он-лайн капітал
член наглядової ради

Болотіна Світлана Володимирівна

1,17%

член наглядової ради

Задорожний Валерій Іванович

Часткою не володіє

Роговець Ігор Вікторович

Часткою не володіє

Почапська Наталія Юріївна

Часткою не володіє

Директор
Внутрішній ревізор/аудитор

Інші
посадові
особи
не
обирались та не призначались
2. Характеристика Фонду:
2.1. Повне і скорочене найменування:
Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «Симфонія №2».
Скорочене найменування українською мовою: ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (далі – Корпоративний фонд).
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
2.2. Код за ЄДРПОУ: 35480511
2.3. Місцезнаходження, телефон: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі 16, (044) 220 12 80
2.4. Дата державної реєстрації: 4.10.2007 року
2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Корпоративного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування (далі – Реєстр): 13.12.2007 року, №858
2.6. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132858
2.7. Предмет та цілі діяльності: Корпоративний фонд створюється як закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд з метою отримання прибутку його учасниками шляхом здійснення діяльності зі спільного
інвестування. Предметом діяльності Корпоративного фонду є діяльність із спільного інвестування, яка провадиться
в інтересах учасників Корпоративного фонду та за рахунок Корпоративного фонду шляхом вкладення коштів
спільного інвестування в активи Корпоративного фонду. Кошти спільного інвестування - кошти, внесені
засновниками Корпоративного фонду, кошти залучені від учасників Корпоративного фонду, доходи від здійснення
операцій з активами Корпоративного фонду, доходи, нараховані за активами Корпоративного фонду. Кошти,
внесені засновниками Корпоративного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення
Корпоративного фонду до Реєстру. Пріоритетним буде інвестування в ліквідні боргові та пайові цінні папери
українських та іноземних емітентів, що допущені до торгів на українських фондових біржах паливноенергетичного сектору та аграрного сектору економіки з урахуванням обмежень встановлених чинним
законодавством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України, крім об’єктів
нерухомості.
2.8. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Корпоративного фонду згідно зі статутом Корпоративного фонду,
грн.: Зареєстрований статутний капітал: 21 000 000 (двадцять один мільйон) гривень.
2.9.Дата припинення діяльності Корпоративного фонду: 30 червня 2016 року.
2.10.Дані про голову та членів наглядової ради Корпоративного фонду:
Посада
Прізвище, ім’я та по батькові Повне найменування юридичної особи – учасника /
Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –
учасника (заповнюється у разі їх представництва)
1 Голова наглядової ради Ройко Михайло
Миколайович
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2 Член наглядової ради
Передня Тетяна Юріївна
3 Член наглядової ради
Драганова Ірина Сергіївна
2.11.Інформація про засновників Фонду:
Юридичні особи
Код за ЄДРПОУ (для резидентів)
Повне найменування
(реєстраційний номер (у разі наявності) - для
Місцезнаходження
нерезидентів)
Товариство з обмеженою
відповідальністю
30469671
м. Київ, вул. Шота Руставелі 16
«Он-лайн капітал»
Товариство з обмеженою
відповідальністю
24375466
м. Київ, вул. Шота Руставелі 16
«АНБ Україна»
3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:
3.1. Текст Регламенту Корпоративного фонду, наводиться в додатку, який є невід’ємною частиною цього
проспекту емісії.
4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду:
н/
з

1.

Мета випуску акцій:
Спосіб
(формування
розміщення акцій
початкового
(публічне або
статутного капіталу
приватне
Фонду або
розміщення)
здійснення
спільного
інвестування)
формування
приватне
початкового
розміщення
статутного капіталу
Фонду

Загальна
сума
випуску
акцій,
грн.

1 000 000

Номінальна
вартість
акцій, грн.

Кількість
акцій,
штук

5000

200

Форма
існування
акцій
(бездокумента
рна)

Форма
випуску,
тип
акцій
(прості/
іменні)

Документарна

Прості,
іменні

Дата реєстрації
випуску акцій,
номер та дата
видачі свідоцтва
про реєстрацію
випуску акцій
02.11.2007 р.
№852

5. Дані про проголошений випуск акцій Корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:
5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Корпоративного фонду: публічне розміщення;
5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити, грн.: 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;
5.3. Номінальна вартість акцій: 5000 (п’ять тисяч) гривень;
5.4. Кількість акцій, штук: 4000 (чотири тисячі);
5.5. Форма існування акцій: бездокументарна;
5.6. Форма випуску та тип акцій: іменні прості;
5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій: Вартість акцій, що придбаваються інвестором визначається виходячи
з розрахункової вартості акції Корпоративного фонду на день надходження коштів на рахунок Корпоративного
фонду. Розрахункова вартість акції Корпоративного фонду визначається як результат ділення загальної вартості
чистих активів Корпоративного фонду на кількість акцій Корпоративного фонду, що перебувають в обігу на дату
проведення розрахунку. При розміщенні акцій Корпоративного фонду надбавка не застосовується;
5.8. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування: не
раніше дати реєстрації випуску акцій Корпоративного фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного
номера цінних паперів;
5.9. Дата закінчення розміщення акцій: 6.02.2009 року;
5.10. Адреси місць розміщення акцій Корпоративного фонду: м. Київ, вул. Шота Руставелі 16;
5.11. Права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного права учасників Корпоративного фонду
на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування. Власник акції Корпоративного фонду має: право
власності учасника на частку активів Корпоративного фонду; право на отримання грошової компенсації при
ліквідації Корпоративного фонду; переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного
інвестування; інші права, передбачені чинним законодавством України;
5.12. Порядок розміщення акцій Корпоративного фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання акцій,
та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок: Акції розміщуються виключно шляхом
публічного розміщення серед невизначеного кола осіб. Придбання акцій Корпоративного фонду здійснюється на
підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. Заявки на придбання акцій
Корпоративного фонду подаються Компанії. Кількість акцій Корпоративного фонду, які придбаваються
інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції Корпоративного фонду,
визначену на день надходження коштів на рахунок Корпоративного фонду. У разі якщо в результаті зазначеного
ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:
залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором акцій Корпоративного фонду; залишок
коштів сплачується інвестору під час викупу акцій Корпоративного фонду; залишок коштів повертається інвестору
за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення. У прийомі заявок на
придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством. Для здійснення операцій з акціями
інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача;
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5.13. Порядок оплати акцій Корпоративного фонду: Оплата вартості акцій Корпоративного фонду здійснюється
виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається. Особа, яка придбаває акції у Корпоративного фонду,
зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання
акцій Корпоративного фонду. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання акцій
Корпоративного фонду та днем виконання Корпоративним фондом всіх дій, необхідних і достатніх для списання
(переказу) акцій Корпоративного фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів;
5.14. Зобов’язання Корпоративного фонду щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів
інвесторам у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною: У разі відмови від випуску
акцій, визнання емісії акцій недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що
встановлені чинним законодавством;
5.15. Порядок повідомлення про зміни у випуску акцій Корпоративного фонду: Компанія зобов'язана: протягом 10
днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій, розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій на власному
веб-сайті; опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій
Корпоративного фонду у повному обсязі.
6. Відомості про зберігача: Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний банк», код ЄДРПОУ
19017842, місцезнаходження 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська 27-Т, Ліцензія Серія АЕ №263284 Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку: Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність.
Депозитарна діяльність депозитарної установи. Строк дії ліцензії з 12.10.2013 року – необмежений. Ліцензія Серія
АЕ №263285 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Професійна діяльність на фондовому
ринку – депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування. Строк дії
ліцензії з 12.10.2013 року – необмежений.
7. Відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «УніверсалАудит», код ЄДРПОУ 22890033, 03037 м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв.28, Свідоцтво про включення до
Реєстру Аудиторських фірм та аудиторів за № 0322, видане рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001
року №98 та продовжено до 23 грудня 2015 року (рішення АПУ від 23 грудня 2010 року №224/3), Свідоцтва про
внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів П000187 від 23.12.2013р. Строк дії з 23.12.2013 р. до 23.12.2015 р.
8. Відомості про торговця цінними паперами:
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій послугами торговця цінними паперами не
користується.
Директор ПрАТ КУА «Амадеус»

Роговець І.В.
М.П.

Зберігач ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк»
Начальник управління депозитарної діяльності

Гаврилюк Л.О.

М.П.
Голова наглядової ради
ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2»

Ройко М.М.

М.П.
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