ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"СКАЙЛАЙН"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
42908663
Місцезнаходження юридичної особи:
03115, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, БУДИНОК 15/17, ПРИМІЩЕННЯ
401
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань:
26.03.2019, 1 072 102 0000 042969
Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця:
ШАБАКОВСЬКИЙ ОСТАП ІГОРОВИЧ - керівник

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-підприємця:
відомості відсутні
Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку:
26.03.2019, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
26.03.2019, 265719097356, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ
У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 39439980
(дані про взяття на облік як платника податків)
26.03.2019, 10000001467331, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ,
ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА),
39439980 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УІІ
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"
Дані про основний вид економічної діяльності:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000001467331
Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом
його економічної діяльності:
відомості відсутні
Дата та час видачі виписки:
27.03.2019 10:24:41

ЛІГУН А.І.

ЛІГУН А.І.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО № 00724
про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування

г.г

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙЛАЙН»
код за СДРПОУ 42908663
внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

М1
tK.il Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром

інститутів спільного інвестування

13300724

ш Дата внесення відомостей про
спільного інвестування
т доінститут
Єдиного державного реєстру
інститутів спільного інвестування

"15" квітня 2019 року

I Т] Директор департаменту

ліцензування професійних
учасників фондового ринку

О. Симоненко
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск акцій, що
здійснюється
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ЗАКРИТИЙНЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СКАЙЛАЙН»
Код за ЄДРПОУ 42908663
Реєстраційний код за ЄДРІСІ13300724
на загальну суму пять мільйонів триста тисяч_

гривень

номінальною вартістю сто

гривен

форма існування бездокументарна
_шту

простих іменних п 'ятдесят три тисячі
Випуск внесено
інвестування.

до

Єдиного

державного

реєстру

інститутів

спільного

1

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від «07» березня 2019 року № 001734, видане Національною комісією з цінни^с
паперів та фондового ринку, анульоване.

Реєстраційний № 001757
Дата реєстрації «15» квітня 2019 року

Директор департаменту
ліцензування професійних
учасників фондового ринку

17 ЛГ. ЛГ^ІІГг г, лг. л1 и _ •и-1'І

О. СимоненкЬ
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