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1. Хара ктеристикil ком па ll iT з управл ill tI я ilt(].ll ва м pt :

].l, lIoBtte l1,Iu CKOp()Llette (зсt ttctslr;ttrlc:tlli) ttctй.vctt.)ltittllllrl t;().|lпallii ,1ll111111;. 1itlllrI cltil111.1(-i0-1lLt ;

ГIовгtе найivtенуваlrlIя: 'I'овitрисr-во з oбMcrlcelltlltl Biлrltltriл:t.rlbllicT,l<l <<КомпанiяI з
управлiннrl tlкти вами <АКСтОII>> (налалi -- Ком l rагl iя ) ;

CKopo.1eHe наймеttувагtгtя: ТоВ (кУА (АкСl'оII))
1.2. Kod за СlРГIОУ; 42796756
1,3, Mi.cbleзttaxoc),эюettttst, llle.,tec|cllt, фаl;с; 03040, пriсто КиТво BуJII,tIlя Ст.ельмаха Михайла,
будlлнок 8А, тел./ факс 04425733З3
1, 4. l а m а с) е р :ltcct в l t о i' р е с с пtр ct t 

1 
i i:. 05.(l2.20 1 9 р.

2. Характерис,тика ФоIrду :

2. ], I1оrлrc i скtlрtlчеlte rtait,l,tettyr;(tllllrl;

Пайoвpli,tвeнчуpнийнеДиBepcифiкoванийзакpитий
illвестиttiйний фонл (КАЗКОВА ОСЕЛЯ)).
CKopo.tctle гiаймеtt),вztltгIя ),Kpaitlcbt<oto vloBtltc! I'It]НЗIФ ((кдЗкоВА OCIiJlrI)) (ла.;li * Фоrrд).
ГIовне та cl(opolleгte наймегlуван tIrI с pi Bt lсlзгtаt Lll I и N4 и.
2,2. ЩuПtСt rlttOa't i, l11ct llO.|lep cBidollmrзct пр() Bllccetltt:t riiOtпrlctllel'l l1po (DrlttO Оо
рееcпlру iHctll,tttllytlli,ri спi.lьrtоzо ittr,lc:ctll)lriuttttsL (Ou.,Li €ДРК'I) 20.11.2019 р.;
2.3. Рес:спlрсtlliurtчй t;o() зсt €:дрrcL. 23300805.
2. 1. Teplt i t t зcп; i.lt,te l t tt sL O i sL.,t bt t oc tll i 4)o t t O)l ; 20. 1 1.2039 р.

ll iсяцiв з дня ресс,грачii l}lt пусt(у iнвес,гиtliliIIлIх сертифiка"гiв q)0lllly.
3. TeKc,l, регламенту, заресстроI}аного [[ацiон:rльноlо KoMicic:lo з tliHHllx паперiв .tа

фондового ринку:
з.1. Текст Реглапценту Фонду, наводитьсrI в додатку, який с невiд'емною LIастиною цього
проспекту eMiciT.

-l. fiaHi Ilp0 прогоJIопlеtlу clп,liciltl illllec,l,иl{ii,illlIx сер.l,лlфiка l,iB Ф)0lli l),:
1. ]. ('посiб poз.ltiltlattttlt ittriec,lllt.ttlit.tttttx c,t,1-1tllttcfliKrtпir; rDottO),, llI)llt}a1 IIе po.1MiIrlellrlя.

zpH,: l40 000 000,00 (сто copolc мiльйоlliв гр1.1всttь 00 копiйок)
1.3. Hcl,ytittcl..|lbl!cl Bctlэlllic,tllt, ilttlecllluцiitltO?O (,apl11,ttc|li,t;cttllc,t, zlэtt,;7 000,00 (олна тисяча гривень 00
копiliок)

(' О ч t t о i rl О е 
7,1 

:lt с: ct.B rt о е о
м 00805

1,1. Кi,,tьt;iсl11ь ill(jссl1,tttt1iitttttх с,српtttс|iкctпtir;, ttttll.|,t;;

1,5,4lop.ltct iclt)ltlctttttsL ittBecmtпliiillllx c,cpl111,1c|lit;cttllirl;

J. б. cDop.yt cl вuпус,liу ; iMeHrli.
4.7. l7ере"пit; осiб, сеlэеd stKbtx б.)lс)упtь 1-1оз.ltiъt11)(j(ll11LtL,rl

l10 000 (c,l,tl coptllc гIlсflLI)
безilокl,мсt 1,I,zl р II il.

i t t в с t: lll tt t 
1 
i t. t t t i с е р пl u ф i к ct lllu сD о t rc) у.

1,4. lаmа c)ep:ltcctBlto| peccпtpcttlii 05.02.2019
I.5. Вidо,лlосlээi про посаdслвuх осiб:

Посада Прiзвпщео iм'я, lto
бaтblcolli

Д1,,,,,,a,,.,,,,,t ()ttcitt l lr

Валерiiвllа
| Голова одноосiбного виl(оI.1аl]чого
I

l органу

Пряпrе таlабо опосередковане
во.llодiння час,l,коIо в

c,l,tl,t,\"I,tIONl1, lt:t l l i,I,itл i Ком ll а ll iT

(р ilцqо _1,11ц,ltl9д9 цqцý,,ц_9I._

Itc володiс

заступник одноосiбного
i викоFlавчого органу
l

| Ревiзор

Бонлар О.ilсксандцр

_Цgдqдцуд!p_u":I_
Оки ш.l'rеr,яt гt at Гl и-ltип i Btll

не воJIодlс

ll|%

Головt-tий бухгалтер }IKoBct trto OKct,itta lBaltiBtlii tlc t]tlJIo,,1iC

Внутрiшнiй аудитор Юкиш '1етяна Пилипiвна не володiс

Iншi посадовi особи не обиралися



{|)i,з1,1 r1 ц i ()сOбl.t :

Покровський Андрiй Володttм t,I 21154l87з{)
на ольга Аl.tатолit'вна

/ltt.ttti tlctlбtt

[loBHe Irайменуванлtя

ToBapltcтBo з обtчlелtенокl
вiдпов iдал ьн iстю

"Кiнотеатр "Промiнь"

ToBapttcтBo з обме>t<еttоtо
вiлгlовiдал bгricTlo

3 775 l 802 вул. l-ialtpi.rlra, бул. I,
м. Лушьrt, [lorl лtгtська

об,,t.. 4 j0l0
в i;tсу"r,riя

4.8. IIоряilOк вLtзн.аLлення цiнч lrpoooJrcJ) iHBecпtuцiitttt,tx ceprtlttф)iKaшiB:
!О ДНЯ, ЩО НаСТаС За Днем о,гриманllrl Комшанiсtо rrовiдtомлення Нацiональнот KoMiciT з

цiнних паперiв та фоLIдового риIIку (даrri - Коьliсiя) про вiдповiднiсть Фонду вимогам щодо
rtiHiMa:lbHoгo обсягу актиl]iв Фогrду, розмill_(еtll-rя iгrвес.гиrtiйних сер,тифiкатiв Фоirду здiйсt-tюеться
за цiною, II1о визIlачасl,ьсrI, t]ихо/trlLIи з i'x 1.1oMittaltt,tlot' tзap.t.ocr i.

BapT,icTb iгlвестицiЙLIих сертифir<аr,iв, цо придбавLllотьсrl ittBecT<lpoпl з робо.лого дI-I1I, Lцо
наста€ за дLiем оl,римання Itомпаrliсrо повiдоп,lJlеI{ня KoMicii про вi2lповiднiсть Фонду вимогам
щодО мiнiмального обсягу активiв Фогrду, визнаLIаеться виходячи з розрахунковоТ BapTocTi
iнвестицiЙного сертИфiкату Фонду на день надходжеlttляt l<оштiв на рахунок Фонду.

розрахункова BapTicTb iгtвестицiйного сертифiкату Фонду визIjачаеться як результат
дiлення загальгtоТ BapTocTi LIистих актиtзiв Фоr-l.ltу на кiльlсiсr,ь iгrrзест.иttiйних сер.гифiкатiв Фонду,
що перебуваIо,Iь в обiг5, на дату гIровсденIIя розрах)/Itку.

При розмriщеннi it.tвес,гицiйгtих сеlэти(lir<атiв Фоtl;ц1, на,ltбатзlса l{e застосовусться.
4,9, IIоряdоl< BuзHallettHlt 0пmtt пOчOtllкJ| розлtiu.qеttrtлt irtBectltttrlitiHu.r cepпttt(tiKamiB; не ранilшелатLI ресстрацiТ виlI\iску ittвес-гицiйнлlх ссlэ-гифirtа,тiв ФоtI,t11,. присвоЪttttя Тм мiжнарЬдного
iдентифi rtацi й ttого 1.I ()1\4 L,l)a t ti l r t t и х t t агtеlэ i в.

4.10,1аmп з{tкiн,tеltttrl poзJ|,tiLLqeHHlt ittBectttttt4iйrttx серпtu(лiксtпtiв: 19.08.2039 р.4.1LAdpecu лliсць 1lозлlitценttя ittBecпltttliйtttt.t cepпtu(liKcitltiB ФонО,|,; 03040, MicT.o КиТв, вулиця
Стельмltх:r Михайла, будиllок tlA
4,I2,tIpaBa, LLqo нпDаюпtьСlt B:locпl.tK(lM ittBecпtt,ttlitittttx cepпtttclliKaпliB Фонr),у, Власник
iнвесr,и цiй rIoI,o серl,и t|l i riаr-1, Фоr rду ]и чtс п pt]Bo :

- llpaBo власностi учасника на Ltас,гl(у ак.гивiв Фогr:lу;
- гIi)авО на отри]\{ання гроIJlОвоТ lсоп,lпеIлсаltiТ гtри лir<вiдацiT Фогrду1
- iншi права, передцбаченi .tинним законодавствопл Украiни.

1,13. IIОРЯЛОlС РОЗМillЦеНшя irIвесr-иltiiiних cepтrl{liKa,гiB cDolUU,, в тому числi Ilорядок
подtlннЯ зtlяв0I( lIa гlрrlдбаll1.1lt illвсс,l,иrцiiill1,1х cepr.пdlirta.гiB, ,t,a yMOBI.1, за яких MorKe бути
в iдлl о B"rr е н о у tI р и I"{ о м i,l,:t lcll х :J rl rI в о I(.
Iнвестицiйlli сертrlсРi}(а,ги pO:tMitt11,1g,,,,,a1 BI-{]{-rlIOtIII() I.ш,цrIхоl\l lll)I,| ]]il1.IIого розл,titцеttt.tя серед осiб,
зазнаLIених в п. 4,7, ГIроспекr-l'r'i1 яI<i I]иrII]I.1-III.I бa;Kaltttlt гtри.ilба,ги iгrвест,иtiiйгli серr.исРiкur" Фопду,
Придбагrня iнвес,гиltiйних сер],ифir<ат,iв Фогrду :з/liйснк,lс"t,ься на пiдс.гавi поltаноТ iHBec.tclpoM
зtlявI(и, форма якоl' BcTitt,loI]JIella LIl4IIIIиN,I ,jаI(оI{одtlt]сl.в()Nt.

Заявки на гlридбагlгtяl iнвесr.лtItiйtlих серт.ифiIсагiв Фоlr,11, IIодtiI().l.ьсrr I{оп,rпагrii.

Itол за (i[РПОУ (lurя

рез rrltеtt,гiв)

4l8l7B87

м iсttезttахсlджеIlня

просп. Презtллеt-t,га
Грушевсьltого, бул. 2,
м. Лучьк, Волинська

об.гt.,43005

LIac,t,lca лерrtса в ноi абсl
ltо]чlуltал ьllоi влirсlltlст,i в
такiйl lорt.tдtr.lнiй особi

вiлсутнл



Kirrbr<icTb iнвес,гицiйних cepT,и(liKaTiB q)OIlily. якi rrри,цбаI]аtо.гься iliBec,t.opoMt" вI{знаLlастьсrI
шлrtхоМ дiлегlнЯ сплаченоТ iHBecTclpob,t сумИ на цiгtУ tlдноr,О ittвестицiйttсlгсl серти(liкату Фонду,
визнаLIену на день надходження коштiв на paxyнol< Фонду.

У разi Якщо в резульl,ат,i за:значегtоl,о /li.ltен}Iя I]иникatе :]а"циllIок
вчиr{ясться одна з визначених iltBecTopoм у заrIвцi r.аr<их ;iiй:

залиU]ок кошr,iв BpaxoByCTbcrl rLiд LIac насl,упlIого гtридlбанttяt
сертифiкатiв Фогlду;

заJIишоК tсоштiВ спJIаIIустьСя iгtвестоlЭу гriд чаС виt(угIУ iгtвестицiйtlих сертифiкатiв Фонду;
залишок коштiв повертасться iHBecTopy за його зверненFlям щодо оl.римання залишку - не

пiзнiше трьох робочих днiв з дня звернення.

у прийомi заявок на придбанirя MoI(e бути вiдмсlвлено з пiдст,ав визFIачених чинним
законодавством,
flля здiйснення операцiй з iнвестицiйFIими сеlэтифiкатами iHBecTop повинен вiдtсри.ги рахунок у
цiнних паперах у обраного ним зберiга.та.
-1.14. Порядок оплати iнвестицiйних ссртифiкатiв Фонду.
4.14.1. оплата BapTocTi iгtвес,гицiйtI}4х ссртI,1фiкатiв Фоttд5, здiйсtIItlст.ься виключItо коштамLI.
Оп.цата у розстроLIку не догIускас],ься.
1.14.2. Особа, яка придбавас iнвестицiйнi серr.и(liкаr.и
TaKi папери у строк - не пi:згtiше трьох робочих дtliв з
iнвестицiйних серти(Рiкатiв Фонду.
1.14 З. Строк Mi>It сплаr,ою iгtвес,t-с,lроп,t

СеРТИфiкатiв Фонд1,,га дIIе]\,I виI(оIItlIIIIrI
(переказу) iнвестицiйIjих серти(liкатiв
сеrtи робочlлх дlliв.
-1.15. ЗобОв'язанIlrl Комгt:lllii щодО IIовернеlIIrя коIll,гiв itlBecl,opaM у разi
ittBecTIllцil"tHиx ссртиdliкатilз, вI,1зIIаIIIIя eMiciT irlвестицiйних сертифiка.гiв
вItзнання випуску iHBecT1.1l{il"lllиx сертрIфiкатiв l,ilкI.lM, що IIе вiдбувся та
кош,гiв iHBecтopaпl.

У разi вiдмt<lви вiд
сертифir<атiв таi(им, .

недобросовiсною кошти
законодавством.

J.lб. IIоряlлок гlоlliдомJIеllIlrt llpo eшticito iHIrec,I1.1ttiiilllrx cep,l,rlt|liKtt,l,ilз <IrtlHlly.
Коr,tпанiя протягом 10 днiв з датI4 ресс,грацir'проспекту епriсil'(змriгr ло Itього) повI,Iнна надати
Ko)KHo]vly учаснику, lJ.lo вказаНi в t1.4.] I(boI,o 11росtlеr<-гУ (змiгr ,цо гtьоl,о). t<ottito заресстрованого
проспекту eMicii iгtвестицiйних серти(Рiкатiв Фоrlду (змirr до нього), засвiд.tеttу в ycTarIoBJIeHoMy
порядку, одним, або KirtbKo]va з нzlстуrtних сгlособiв:
l ) рекомен/_1ованим JIистом ,з tttllзi.цсlп,t.llеt{IIrI про BpyLleHLlrI]
2; особисто. пiд рOзllис про вруtIеI,ttlя гtс,lвiдомJIеIIIIrl ),гI()t]Ilоtзzi)l<сrriй особi,

-1.17. Зобов'rlзtlнlля eMil,eHT,a tltollo l,teBl{l(opplcl-allHя коrш.гiв (активiв) q)oH/{y дJlя tIol{pI.1TTя
збltтlсiв Компанii.

В проuесi дiяльностi Компагiiя вiдповiдно до вимог Liинного законодавства УкраТни
зобов'я:зус'гьсrI не l]икористовуватИ коIII.ги (ак.t-rlви) (Dонду llJlrI IIокриттяr зби.гкiв Компанii.

5. lrrфtlрмIаtдirI про розпlitlцеllllll pttllittlc BtlIl),IIlcltrlx Il oбiI,ilIBcclltt{iйItI{x сертIltРiка,гiв q)онду.

5.1.I(омrrаrliяr eMiciKl it-ttзесl,иttiйlIих cepl,t,t(PiKar.irl ()1111,:11, з,i(iйсltttlt, I]lIeptlle.

б. Вiдомост,i про оlliнlовtlча MalYlH:t:

t<ottt,t,iB" iз сумоrо залишку

iHBecTtlpoMl iнвес,гицiйнрtх

Фоrr2lу у l{омlrагrii. зобов'язана оплати.ги
/l[lя уI(JIадеFIIIя договору про придбання

l<ОItt't'itЗ Bi/(l'roBi/tlto ,)I,o :]tlявI(и гlа ttри,tцбання ilrвестиttiйних
KclMttztttic:l<l Bcix дiй. rrсобхiлltl,tх i дост.а,тttiх для списаtIня
Фогrдlу гIа I(оl]исть iHBecT,o1эa. IIе повиI{ен IIеревиtltувати

вi/tмови lliд eMiciT
недобросовiсrlоlо,

cTpoI( tIоверI{еIIня

eMicii ittвесr,ицiйttих сср,t,иI(liкатiв. l]изllаljrIrI випуску iгlвестиIiiйllих
ЩО Не ВiлбУвся l'а t]изIIаLlня eпliciT iгIвес,t,lлцiйгtих сертисРiка,гiв
lIlоl]ер,гаlоt,ьсяI it-ttзесr,ораN,I ),сl,роl(и,t,а1 l] llорядl(у, Ltlo вс-гановленi .tин1,1им



Сl,б'скт оцiно.lIttli дiяlльlIос,r,i Магера Д"ц.,tа Biтa.rliiBгla, Сер,гllфiкат суб'СК'Га ОЦiНО'rНОi

.]iяльllос,ri лъ 76ll19 вiд "04" )ltgl},l,ня 2019 р. (r,epMill лiТ,l 0-1.10.2019 р. по 04.10.2022 р.),
вlIданиii Фондом деряiirв нOго май lla У Kpaill ll.

7. Вiдомос,гi п ро депозI,Iтар Ity ycT,irlloBy :

дKI{IOHEPHII товдрI4с,гво (IIIiрIIIиЙ укрАТllськиЙ МIЖttАРОltНИЙ БАНК)>,

i:eH.гrrrpiK:rцiiillll1-1 код :зil €]/U'IIОУ l1282829, мiсцезlrах0ll)кеIIItrI: 04070, vtiС'ГО ItrtiBo В)/JIПI-(Я

Дrrдрiiвськао будllнок 4, лirцензiяl lta леllо:]Itl,аJrну l{ill.rlbllicтb ,lспози,r,арнtli ус,гilноI}и, вI,tла}Iа

РiшенlrяIрt IIацiона.lll,ноi ltoivliciT:r цiнrlшх llallepitl ,l,a 
фонлоl}оl,о ринку Л! 22бl Bilr 08.10.2013

року.

8. IJiлоlrос,гi про аудII,[орсLку (lipM1':

товдрисl'во З ОБМЕЖЕ[lОlО Вlll[IОl]lЛАJILI{IС'ГtО кАУ/{И'ГОРСЬКА ФII)МА
,.Д}'fИ't' CEPBIC I'РУП), iлентисРirсацiл"lltlлй код зtl €дрп()У 3l71.4676, Свiдоцтвt) про

внесення до Реестру суб'сtст,iв аудиторськоi дiяльнос,гi, видrlне згiдно з рiшенням
.\1_tll-горськоТ пала,ги YKpaTllll М2738, Bilt 30.11.200l РокУ, Свiдоцтво про проходжеIlня

пepeBiplclt сис1емрt KoIlтpoJIlrl яllсостi Аулrl,горськоТ IIа.lI;r,гш УltраТllи Nq 0696 вiд 29.06.17

рок\,.

9. [J iдопr trс,гi п ptl r,оргtlrlця(iв) rцill ll 1,1 лII,1 t,l il l t сра ]\{ и :

Коrtпанiя при злiйсненнi розмitllеннrl 
,гаlабо /lострокоl]ого l]икугI)' iнвестиltiйних сер,гифiкатiв

пос.l\,гами торговця цiннип,tи пzlперами lIe I(ористусl,ьсrI.

_(lrpeKтop'ГОВ (КУА KAItCl'OI-1> 1.[i. Арlпевсl>ltа

Особа,, на яку покладено
ве__lення бухr,алтерського обл i С).I. Яrсовенко

V,| ,/:.

г-#



:}Атвврдн(Е[Iо
Зага-п t,t t l,tM и збораtм и

1'овilрисr,вzi з обмеiltеrrокl вillгtовiдальнiстю
к Когчt пагr i яI 1з 1zt 1 p;,u, 1 tI н я акl,и вам и <<Д I(Cl'OI-] >

Лч 4 Bi:t 18 жовтгtя 20i9 року
/агальllих :збtlрiв

Токарсьttий Ю.Г.

рЕглАмЕн,г

ПАЙОВОГО ВЕНЧУРПОГО НЕДИВI.]РСИФIКОВАI{ОГО ЗАКРИТОГО
IнI}Есl,ицl Й I lого Фон/lу <кАзкоItл осЕJIя)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕ}КF],FIОК) l]IДПОВIДАJIЬrIlС'ГК) кКО]VIПАНIЯ З
УПРАВЛIн Hrl Акl'И ВАМ И (АксТОН)


