Додаток 1
до Положення про оприлюднення
інформації про діяльність недержавного
пенсійного фонду
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду
1. Інформація про недержавний пенсійний фонд
Повне
найменування

Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний»

Код згідно з
ЄДРПОУ

33262460

Місцезнаходження

01030, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, будинок 12, офіс 1

Міжміський
телефонний код

(044)

Електронна пошта
(за наявності)

office@ginvest.com.ua Вебwww.farmfond.com.ua
сторінка

Дата та номер
рішення про
реєстрацію
фінансової
установи

05.04.2005 року №3839

Реєстраційний
номер у
Державному
реєстрі фінансових
установ

12101517

Вид діяльності

Недержавне пенсійне забезпечення

Телефон 235-63-34

Факс

234-05-10

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду
Дата державної
реєстрації

Дата запису про внесення змін до
державної реєстрації юридичної
особи

31.01.2005 року

01.12.2016

Номер запису про внесення змін до
державної реєстрації юридичної
особи
10741070021049798

1

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду
N з/п

Повне найменування юридичної особи чи
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є
юридична особа)

1

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Гарантія-Реєстр»

35756332

2

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Агрокомплект»

05476925

4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується
недержавний пенсійний фонд
Юридична
особа
відповідно
до
переліку*

Код згідно з
ЄДРПОУ

Адм

33238312

З

14305909

К

33238312

Повне
Дата і номер
Дата
Місцезнаходження,
найменування
ліцензії на укладання та
телефон
юридичної особи провадження
номер
відповідного договору з
виду
радою
діяльності недержавного
пенсійного
фонду
Товариство з
від
обмеженою
29.12.2008р.,
відповідальністю
серії АБ
«Компанія з
№115993,
управління
Державна
активами
комісія з
«ГАРАНТІЯрегулювання
ІНВЕСТ»
ринків
фінансових
послуг
України
Публічне
акціонерне
товариство
«Райффайзен
Банк Аваль»

№ б/н від 01030, м. Київ, вул.
01.04.2013 р
В’ячеслава
Липинського, буд.
12, оф. 4
(044) 235-63-34

від
№ 57-00/08- 01011, м. Київ, вул.
13.08.2013 р., 1125-Ю від
Лєскова, 9
серії АЕ № 16.06.2015 р.
263203,
(044) 498-79-31
Національна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

Товариство з
від
№ б/н від
01030, м. Київ, вул.
обмеженою
30.12.2014 р., 01.04.2013 р В’ячеслава
відповідальністю серії АЕ №
Липинського, буд.
2

«Компанія з
управління
активами
«ГАРАНТІЯІНВЕСТ»

А

16463676

294656,
Національна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

Товариство з
свідоцтво
№ 25-02/12обмеженою
№0218,
14 від
відповідальністю Аудиторської 25.12.2014
«Аудиторська
палати
р.
фірма «Блискор
України,
Гарант»
подовжено
рішенням за
№315/3, до
24.09.2020

___________

* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
Адм - адміністратор;
з - зберігач;
к - особа, що здійснює управління активами;
а - аудиторська фірма або аудитор.

3

12, оф. 4
(044) 235-63-34

01042, м. Київ, б-р
Марії
Приймаченко буд.
1/27
(044) 379-32-30

