
Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового закритого 

недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» 

Шановні учасники ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний фонд»! 

Повідомляємо, що 02 листопада 2022 року Загальними зборами Учасників ТОВ «ВІП» прийнято 

рішення про продовження строку діяльності пайового закритого недиверсифікованого венчурного 

інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» на 3 роки, до 13.01.2026 р.  

Відповідно до законодавства, повідомляємо інформацію про порядок викупу інвестиційних 

сертифікатів у учасників ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний фонд», які не згодні із зазначеним 

рішенням: 

1) ТОВ «ВІП» здійснює обов’язковий викуп інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Міжрегіональний 

венчурний фонд» у учасників зазначеного фонду, які протягом трьох місяців з дня прийняття рішення 

про продовження строку діяльності пайового закритого недиверсифікованого венчурного 

інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» подали письмову заяву про викуп у них 

інвестиційних сертифікатів. Кількість інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Міжрегіональний 

венчурний фонд», які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних 

сертифікатів, власником яких він був на день прийняття рішення про продовження строку діяльності 

ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний фонд». 

2) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - заявка): за місцезнаходженням 

компанії з управління активами фонду (ТОВ «ВІП»): 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б, кімн. 

212. 

3) Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним особам для викупу 

інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками. 

Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків фізичні та юридичні особи 

учасники зобов’язані подати до компанії з управління активами фонду (ТОВ «ВІП») заявку та 

оригінали/належним чином засвідчені копії документів для здійснення ідентифікації/верифікації 

учасника на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення» та Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  

4) Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з 

учасниками: викуп здійснюватиметься за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів станом 

на день прийняття рішення про продовження строку діяльності ПЗНВІФ «Міжрегіональний 

венчурний фонд», що складає 2694,25 грн. (дві тисячі шістсот дев’яносто чотири гривні 25 копійок) 

за один інвестиційний сертифікат.  

5) Дата початку приймання заявок від учасників: 02 листопада 2022 року. 

6) Дата закінчення приймання заявок від учасників: 02 лютого 2023 року. 

7) Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки з учасниками: протягом одного 

календарного місяця з дати закінчення реалізації активів ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний 

фонд». 

Строк реалізації активів ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний фонд» для здійснення викупу його 

інвестиційних сертифікатів у учасників: протягом трьох календарних місяців з дати закінчення 

приймання заявок від учасників. 

8) У разі, якщо учасник ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний фонд» подав заявку з метою викупу 

його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки, компанія з 

управління активами фонду (ТОВ «ВІП») після закінчення строку для здійснення розрахунків 

здійснює депонування таких коштів у банківській установі. 
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