ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ДМ КАПІТАЛ»
Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами, Рішення НКЦПФР №436 від 28.05.2012р.

тел. (044) 332-12-21

e-mail: info@dmcapital.com.ua

WEB: http://www.dmcapital.com.ua/

Шановні клієнти, партнери!
Хочемо запропонувати Вам актуальні пропозиції щодо обслуговування та управління активами інститутів
спільного інвестування:
Управління активами страхової компанії:
1

-

комплексне управління активами СК в рамках українського законодавства;

-

управління часткою активів страхових резервів;

-

консультаційна підтримка та постійний супровід ризик-менеджменту

від 1% річних
від вартості активів

Управління активами недержавного пенсійного фонду:
-

2

3

розробка інвестиційної стратегії з максимальним урахуванням інтересів вкладників, зокрема:
-

Портфель змішаних активів;

-

Портфель облігацій;

-

Валютна стратегія

-

повна й вчасна звітність перед державними органами, Радою та адміністратором НПФ з питань
управління активами НПФ

-

консультаційні послуги з управління активами НПФ

до 3% річних
від чистої вартості активів

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду
Базовий пакет послуг:
-

Організація та ведення бухгалтерського обліку КІФ;

-

укладання нових та супровід діючих договорів;

-

підготовка та подання регулярної звітності до НКЦПФР (місячна, квартальна, річна, аудит);

-

підготовка та подання нерегулярної звітності (1 операція в місяць з розміщення або викупу ЦП);

-

підготовка та подання звітності до органів ДФС, статистики та ін.;

-

взаємодія з контролюючими державними органами;

-

публікація річної звітності КІФ на сайті КУА;

-

ведення та консультування з питань фінансового моніторингу;

-

консультування з питань оподаткування

Додаткові послуги:
-

розміщення/викуп цінних паперів фонду в кількості понад базового пакету

місяць

5 тис. грн.
за 1 операцію

укладання та супровід біржових контрактів (форварди) *

3,5 тис. грн.

* пропозиція для забудовника, механізм якої забезпечує збільшення прибутку

за 1 контракт

- розробка облікової політики фонду згідно МСБО-МСФЗ та/або внесення змін

від 5 тис. грн.

-

впровадження моделі та оцінка кредитного ризику з урахуванням специфіки КІФ

за домовленістю, в
залежності від обсягу робіт

-

приведення у відповідність реєстраційних документів КІФ до норм чинного законодавства

за домовленістю, в
залежності від обсягу робіт

-

допомога в проведенні загальних зборів акціонерів КІФ

за домовленістю

-

розробка стратегій та схем використання КІФ

за домовленістю

4

Створення корпоративного інвестиційного фонду (розмір емісії до 180 млн. грн.)

5

Продаж готового корпоративного інвестиційного фонду

6

від 25 тис. грн./

Надання в оренду конференц-залу **
** місткість до 30 осіб, є кімната для переговорів та окремий зал для кофе-брейк

15 тис. у.о.,
без врахування держмита

від 27 тис. у.о.
за домовленістю

У випадку виникнення додаткових питань або запитів звертайтеся за наступними контактами:
тел. (044) 332-12-21, (044) 200-02-17
e-mail: info@dmcapital.com.ua

