Шановний власник інвестиційних сертифікатів ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БОНУМ ОПТІМУМ»
Ліквідаційна комісія ВДПІФ"БОНУМ ОПТІМУМ" ТОВ "КУА "БОНУМ ГРУП" (надалі - Фонд)
повідомляє Вас про прийняте рішення щодо ліквідації Фонду у зв'язку з не відповідністю п.п.1 п.2 ст.46
Закону України «Про інститути спільного інвестування», а саме: вартість активів фонду стала меншою, ніж
мінімальний обсяг активів фонду та протягом шести місяців не була відновлена та також враховуючи
недоцільність подальшого існування Фонду (рішення загальних зборів учасників КУА від 15.07 2020 року,
протокол № 15/07-20).
Інформацію про ліквідацію Фонду та розрахунки з учасниками розміщено у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на веб-сайті Компанії : http://bonumgroup.com/
Розрахункова вартість викупу одного інвестиційного сертифікату, станом на день початку
розрахунків (22.07.2020 р.), складає 20 грн. 97 коп.
У зв’язку з тим, що після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду (до 21.08.2020 р.)
не всі учасники подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники, які
подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про
розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія забезпечила передачу коштів, не
сплачених власникам в депозит на користь цих учасників Приватному нотаріусу міського нотаріального
округу Чайці Ірині Григорівні (адреса: м. Київ,04071, вул. Хорива,34, оф 2, тел. (044)501-10-30 )
Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через свого
представника) наступні документи:
фізична особа – паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за
наявності), документ, який підтверджує відкриття рахунку у банківській установі, виписку з рахунку у
цінних паперах щодо переказу інвестиційних сертифікатів на рахунок Фонду ;
представник учасника Фонду – паспортний документ та документ, що підтверджує право особи
представляти інтереси учасника Фонду;
юридична особа - копії належним чином завірених установчих документів, виписку з рахунку у
цінних паперах щодо переказу інвестиційних сертифікатів на рахунок Фонду.
Розрахунки з учасниками здійснюються виключно грошовими коштами, шляхом безготівкового
переказу на банківський рахунок учасника.
Місцезнаходження та контактні телефони Ліквідаційної комісії – м. Київ, вул. Дегтярівська,52 тел.
(044) 483-26-09 ( у робочі дні з 10-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00).
Розрахунки з учасниками здійснюватимуться за адресою : м. Київ,04071, вул. Хорива,34, оф 2, тел.
(044)501-10-30 (у робочі дні з 11-00 до 16-00, перерва з 13-00 до 14-00).
Голова Ліквідаційної комісії Спасіченко Олександр Олександрович.

