
До уваги учасників Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований 

корпоративний інвестиційний фонд «А енд К Інвестментс»! 

 

Повідомляємо, що 31 липня 2019 року позачерговими Загальними зборами учасників Публічного 

акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «А енд К 

Інвестментс» (надалі – Товариство) прийнято рішення про продовження на 10 років строку діяльності 

Товариства.  

Учасники Товариства, які не згодні із зазначеним рішенням про продовження строку діяльності 

Товариства, мають право вимагати викупу належних їм акцій у кількості, що не може перевищувати 

кількості акцій, власниками яких вони були на день прийняття зазначеного рішення, а Товариство 

зобов’язане викупити акції у таких учасників.  

Учасник Товариства, який голосував за продовження строку його діяльності, не має права вимагати 

викупу належних йому акцій Товариства. 

Викуп акцій здійснюється за їх розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття рішення про 

продовження строку діяльності Товариства (31 липня 2019 року) та яка складає 6.80 (шість гривень 80 

копійок )  за одну акцію. 

Заявки на викуп акцій приймаються протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про 

продовження строку діяльності Товариства, тобто до 31 жовтня 2019 року. Заявки на викуп акцій 

подаються за формою, яка визначена Положенням про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів 

інституту спільного інвестування, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 30.07.2013р. № 1338 (Додатки № 7 та № 8).  Заявки на викуп акцій подаються за 

місцезнаходженням компанії з управління активами Товариства – Приватного акціонерного товариства 

«Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» (далі – КУА): м. Київ, 

вул. Дмитрівська , буд.75, оф.155. До заявки про викуп акцій додається виписка про стан рахунку в цінних 

паперах, складена депозитарною установою на дату прийняття рішення про продовження строку 

діяльності Товариства (на 31 липня 2019 року), яка підтверджує факт перебування заявленого до викупу 

пакету акцій у власності учасника, який вимагає викупу акцій.  

Дата початку приймання заявок від учасників на викуп акцій – 31 липня 2019 року. 

Дата закінчення проймання заявок від учасників на викуп акцій – 31 жовтня 2019 року.  

Викуп акцій здійснюється КУА або залученим КУА професійним учасником фондового ринку – 

торговцем цінними паперами. 

Розрахунки за викуплені акцій Товариства здійснюються протягом одного календарного місяця з 

дати реалізації активів Товариства для викупу акцій. В свою чергу, строк реалізації активів Товариства 

для здійснення викупу його акцій не повинен перевищувати трьох календарних місяців з дати закінчення 

приймання заявок на викуп.  

Кошти учасників, які подадуть заявку з метою викупу їх акцій, але не звернуться за отриманням 

коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або розрахунки з якими 

не будуть проведені у зв’язку неможливістю здійснення безготівкових розрахунків внаслідок закриття 

банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо, будуть депоновані КУА на ім’я таких учасників в 

банківській установі протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення 

розрахунків, в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку. 

 

Голова ПАТ ЗНКІФ «А ЕНД К ІНВЕСТМЕНТС»                                             Дубров К.О. 

 


