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Вих. № 20210525-02 
від «25» травня 2021 року 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 
Департамент ліцензування та регулювання в сфері спільного 
інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління 
ФОН та ФФБ 
01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 

 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТІС КАПІТАЛ»,  
на виконання вимог підпункту 12 пункту 2 розділу ІІІ Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій 

корпоративного інвестиційного фонду, що затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
20.06.2013 N 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 р. за N 1187/23719, надає наступну інформацію. 

 
1. Відомості про компанію з управління активами 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» 
Код за ЄДРПОУ: 38090420 
Місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-А 
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): №592 від 17.07.2012р. 
Договір про управління активами № 2021/АІ-УА від 30.03.2021р. 
Договір набрав чинності з моменту підписання його Сторонами, затвердження рішенням єдиного учасника Фонду і діє до 11.01.2051р. 
 
2. Відомості про оцінювача майна 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-КОНСАЛТИНГ» 
Код за ЄДРПОУ: 36482829 
Місцезнаходження: Україна, 02099, місто Київ, вул. Російська, будинок 82, квартира 10 
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності виданий Фондом державного майна України, строк дії з 07.08.2020р. до 26.10.2023р. 
Договір № 20210521/АКС – ОМ про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування від 21.05.2021р. 
Договір набув чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 25 жовтня 2023 року. Договір вважається подовженим 
(пролонгованим) Сторонами на кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії 
цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати. 
 
3. Відомості про Депозитарну установу 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТС БРОКЕР» 
Код за ЄДРПОУ: 37686943 
Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, буд. 37 Б, оф. 1026 
Ліцензії на право здійснення професійної діяльності – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи, яка 
видана Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) №2325 від 10.10.2013. 
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах №ДУ-3224 від 28.04.2021р. 
Договір набув чинності з моменту підписання його Сторонами й скріплення печатками, затвердження Загальними зборами акціонерів 
(одноосібного учасника) Депонента та діє протягом 5 (п’яти) років. Договір вважається подовженим (пролонгованим) Сторонами на 
кожний наступний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили 
бажання у письмовій формі його розірвати. 
 
4. Відомості про аудиторську фірму 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» 
Код за ЄДРПОУ: 22930490 
Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 13, к. 4 
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4423. 
Договір № 220210521/АКС-А про надання аудиторських послуг від 21 травня 2021 року. 
Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами, затвердження рішенням Загальних зборів учасників (єдиним учасником 
Фонду) та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 
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