
 

ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» 
Код ЄДРПОУ 33889111 
01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 13, офіс 3/5 
 

 
ВСІМ, КОГО ЦЕ МОЖЕ СТОСУВАТИСЯ 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«БОНУМ ГРУП» (ідентифікаційний код 33889111) здійснює діяльність на підставі ліцензії НКЦПФР на 
професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльність з управління активами) номер і дата прийняття рішення № 2057 від 10.12.2015 р, у зв’язку з укладанням 
Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«АРАБЄСКАЛЄ 1», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35235910, реєстраційний код за Єдиним державним 
реєстром інститутів спільного інвестування 132829, відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації 
проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104, від 20.06.2013, надає наступну інформацію:  
 
ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП»,  
Місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд.13; 
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 33889111. 
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 2057 від 10.12.2015, строк дії Ліцензії: з 19.01.2016 – необмежений. 
Договір № 1310/20-А1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 13.10.2020.  
Строк дії Договору складає 5 (п’ять) років з дати його укладання. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»: 
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9-А; 
Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 21570492. 
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме 
діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування на підставі рішення №1552, виданого 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.08.2013, строк дії необмежений. 
Договір № 24-ОА/2020 про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду від 11.11.2020. 
Строк дії Договору складає 3 (три) роки з дати його укладання. 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР РЕДЖІО» 
Код за ЄДРПОУ: 41215415; 
Місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 17, кв. 24. 
Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: з 07.08.2020 по 07.08.2023. 
Реквізити та строк дії договору: 
Договір № 13.11/20 про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна  інституту спільного 
інвестування від 13.11.2020. Строк дії Договору складає 5 років з дати його укладання. 

 
ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МИЛА-АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ: 23504528 
Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1037, виданого рішенням 
Аудиторської палати України від 23.02.2001р. №99, включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності, дійсне до - безстроково. 
Реквізити та строк дії договору: 
Договір№ 04-11/20 про комплексне аудиторське обслуговування від 16.11.2020. Строк дії договору: з 
16.11.2020 – діє до повного виконання сторонами зобов’язань. 

тел.: +38(066) 940 15 34 
finance@bonum-group.eu 
https://bonum-group.eu/ 


