
Повідомлення про розрахунки з учасниками  
ІДПІФ «Форвард-фонд Динамічний» ТОВ «КУА «Форвард» 

1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «Форвард» 

2. Повна назва Фонду: Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Форвард-фонд Динамічний» 
3. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду: 26.08.2014р. 
4. Причина прийняття рішення про ліквідацію Фонду: неукладення договору зі зберігачем протягом одного місяця після 

закінчення дії договору зі зберігачем активів Фонду згідно п. 4 частини другої статті 46 Закону України «Про інститути спільного 
інвестування». 

5. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фондів, форма таких 
заявок: заявки приймаються протягом 60 календарних днів з дати опублікування цього повідомлення за адресою, вказаною у п. 8 цього 
повідомлення. Заявки приймаються за формою згідно Додатка 5 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1338 від 30.07.2013р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.08.2013р. за № 1475/24007. У разі якщо до закінчення строку прийому заявок усі учасники Фонду подадуть зазначені заявки – 
ліквідаційна комісія може прийняти рішення про скорочення строку прийому заявок. 

6. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду: 
Протягом 10 робочих днів після завершення строку прийому заявок від учасників Фонду ліквідаційна комісія опрацьовує отримані 

заявки та забезпечує продаж активів Фонду не пізніше 150 календарних днів з наступного робочого дня з дати завершення строку 
опрацювання заявок. 

Ліквідаційна комісія на наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду складає баланс та довідку про 
вартість чистих активів Фонду з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та розпочинає розрахунки з учасниками Фонду. Розрахунки 
здійснюються на підставі договору про викуп інвестиційних сертифікатів, для підписання якого учасник звертається за 
місцезнаходженням ліквідаційної комісії. 

7. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними 
отримані: у разі якщо після строку прийму заявок не всі учасники Фонду подали заявки на викуп, а також не всі учасники звернулися 
для отримання розрахунку ліквідаційна комісія забезпечує в порядку, визначеному чинним законодавством, депонування коштів, які 
належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані. 

8. Місцезнаходження, контактний телефон ліквідаційної комісії та місцезнаходження пункту, де здійснюватимуться 
розрахунки з учасниками Фонду: м.Харків, пров. Університетський, 1; тел. (057) 731-40-95. 

9. Додаткова інформація:  
Здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок 

конвертації цінних папері інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2013р. №2073, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 22.10.2013р. за №1796/24328, не передбачено. 

Голова ліквідаційної комісії      Єрмаков К.В. 


