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повцомлЕннrI
про прийпяття рiшення про продов}кення строку дiяльностiПайового венчурного iнвестицiйного фоrд ".д"uерсифiковапого виду закритого тппу <ЕНКОР>

керуючись вимогами роздiлу 5 Положення про ресстрацiю регламенry iнститутiв спiльногоiнвесryвання та ведення единого державного ре€стру i"сrитрiь спiльного iнвестування, затвердженогоРiшенням нкцпФР 
_"]a. L8_9б20l} р.ft l047 ,ч'.uр"..rрованого у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни17,0'7,20|3 Р, За NЧ ll98/2З7ЗО (ДаЛi - ПОЛОЖення), з метою дотримання передбаченого положеннямпроцесу продовження стцоку дiяльностi Пайового венчурного iнвестицiйно.о qonoнедиверсифiкованого виДУ закЬитого типу (ЕНкоР) (далi - пвIФ'<ЕнкорrФонд) повiдомлясмонасryпне.

29,09,2020 р, Правлiнням ПрАТ КУА кКарпати-iнвест> прийнято рiшення (Проmокол Правлiнням б0/20 Bid 29,09,2020 р.) про продовження строку дiяльностi ПВlФа (ЕНКоР) на 15 poKiB - до30.1 1.20З5 р.

l) МiСЦе ПОДаfiНЯ ЗаЯВок про викуп iнвестицiйних сертифiкатiв (лалi _ заявка): 700l8, м. львiв,вул. Головацького, буд.2З А;
2) перелiк документiв, якi необхiдно подати фiзичним та юридичним особам для викупуiнвестицiйних сертифi KaTi в та здi йснен ня розрахункiв:

Заявку, форма якоТ наведена у додатках до Положення про порядок розмiщення, обiгу тавикупу цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування, затвердженого Рiшення нкцпФР вiд30.07.2013р.Nэl338тазареестрованогоуМiнiстерствi юстицiТУкраЙи28.08.20l3р,за Nч1475124001;
паспорт та РНОКПП - для фiзичних осiб;
останнЯ виписка з СдиногО державногО реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв тагромадськИх формуваНЬ щодО учасника-ЮридичноТ особ";

- документи, що пiдтверджують повноваження керiвника або пiдписанта, у випадку пiдписаннязаявки не керiвником) (dокулzенm про прuзначення на посаdу, рiuлення уповноваэtсено?о opza^y про вuкуппlа iHuli за необхiDноспli на,tеэtсноzо пidmверduсення nourrouo*rHb) (для юридичних осiб);
виписка з рахункУ в цiнниХ паперах, видана депозитарною установою станом на ДаТуприйнятгЯ рiшеннЯ про продоВженнЯ строку дiяльностi Фонду (29,09.2020 Р.), що пiдтверджу€ права

учасника на цiннi папери Фонду;
з)

учасниками: 9,6 l89 грн. за шт.;
4) : протягом трьох мiсяцiв з дняпRийнзJтя вказаного рiшення про продовження строку дiяльностi dЬ"оу,

о,'Йоrr.опl 5-ти робочих днiв з датинасryпноi за датою закiнчення строку
6)'якщо учасник подав заявку з

або отримання заявок вiд Bcix учасникiв);

за розрахунками в установленi
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iнвестицiйних сертифiкатiв, але не звернувся
oBaHi у, банкiвську установу.
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