
НАЦIОПАЛЬНА KOMICIЯ, 
ЩО ЗДIЙСНЮ€ ДЕlЭЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ 

ФIПАНСОВИХ ПОСЛУГ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

-и, {)6, 2020 Киiв 

Про погодження набуття АКЦЮНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОР А ТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «ФIHCTPIM» вiд iменi та в iнтересах якого дiе: 
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КОМПАНIЯ 3 УПР АВЛIННЯ АКТИВАМИ «ЮНПI» 
iстотноi' участi в ТОВАРИСТВI 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «К2000» 

№ IЗ2cf' 

За результатами розгляду заяви АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА ТИВНИЙ 
IНВЕСТИUJЙНИЙ ФОНД «ФIHCTPIM» вiд iменi та iнтересах якого дiе 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 
УПР АВЛПП-IЯ АКТИВАМИ «IOНITI» про отримання погодження набутгя 
(збiльшення) iстотноi' участi у фiнансовiй установi вiд 22.05.2020 (вх. № П 995 
вiд 22.05.2020) та доданих до неi' документiв, вiдповiдно до пiдпункту 31 пункту 4 
Положення про Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг, затвердженого Указом Президента Украi'ни вiд 
23.11.2011 № 1070, частин п'ятоi' та восьмоi' статгi 9 Закону Украi'ни «Про 
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг », абзацу 
другого пункту 2, пункту 3 та пункту 7 роздiлу 111 Порядку погодження набутгя 
або збiльшення iстотноi' участi у фiнансовiй установi, затвердженого 
розпорядженням Нацiональноi' кoмicii', що здiйснюе державне регулювання у 
сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 04.12.2012 № 2531, зареестрованого в 
Мiнiстерствi юстицii' Украi'ни 26.12.2012 за № 2190/22502, Нацiональна комiсiя, 
що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 
постановила: 

1. Погодити набутгя АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИUJЙНИЙ ФОНД «ФIHCTPIM» (мiсцезнаходження: 03083, мiсто Киi'в, 
проспект Науки, будинок 50, офiс 2; код за €ДРПОУ 43563529) вiд iменi та в 
iнтересах якого дiе ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
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«КОМПАНIЯ 3 УПР АВЛП-П-IЯ АКТИВАМИ «IOНITI» (мiсцезнаходження: 04086, 
мiсто Киi"в, вулиця Петропавлiвська, будинок 50-Б; 

код за €ДРПОУ 41904500) (далi - Заявник) iстотноi" участi у ТОВАРИСТВI 3 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «К2000» (мiсцезнаходження: 03028, 
мiсто Киi"в, вулиця Саперно-Слобiдська, будинок 22; код за €ДРПОУ 40776130) 
(далi - Фiнансова установа) шляхом прямого володшня в статутному 

(складеному) капiталi Фiнансовоi" установи 100 %. 
2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами в 

установлею законодавством строки забезпечити повiдомлення Заявника про 

прийняте рiшення. 

3. Це розпорядження д1е протягом дванадцяти мiсяцiв з дати його 
прийняття для набуття iстотноi" участ1, у розм1р1, встановленому цим 

розпорядженням. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена 

Нацкомфiнпослуг Максимчук О.В. 

Голова Koмicii" 

Згiдно з чинним законодавством 

вiдповiдно до колегiального рiшення KoмiciI 

1. Пашко 

Протокол № ь'3 засiдання 
KoмiciI вiд f/, О 6, ZQ20 


