Додаткова угода №1
до Договору на брокерське обслуговування (стандартизована форма Б-1)
м. Київ
01 серпня 2014 р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КЕРУЮЧИЙ» (надалі - Торговець), юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє згідно
із законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, серії АЕ №
034382 від з 24.05.2012 р., строк дії: з 09.12.2011 р. необмежений, в особі Директора Нестеренко Ірини
Олегівни, що діє на підставі Статуту, повідомляє про внесення змін до Договору на брокерське
обслуговування (стандартизована форма Б-1) (надалі-Договір), у зв’язку зі зміною директора:
1.Викласти Преамбулу Договору в наступній редакції:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ»
(надалі - Торговець), юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє згідно із
законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, серії АД №
034382 від 24.05.2012 р., строк дії: з 09.12.2011 р. необмежений, в особі Директора Нестеренко Ірини
Олегівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та особа, що приєдналась до зазначеного
Договору шляхом підписання Заяви-приєднання (надалі – Клієнт), з іншої сторони, разом названі
Сторонами, уклали цей договір на брокерське обслуговування (надалі – Договір) про наступне:
2. Викласти пункт Договору - «Реквізити торгівця» в наступній редакції:
РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37848482;
01004, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. 11, кім. 204;
п/р № 26509010063977 у ПАТ «БАНК ВОСТОК»,
МФО 307123;
тел. (044) 288-04-05
Директор Нестеренко Ірина Олегівна
3. Додаток №1 до Договору на брокерське обслуговування викласти у наступній редакції:
Додаток № 1
до Договору на брокерське обслуговування

ЗАМОВЛЕННЯ № _____________
м. Київ
_______________ р.
Фізична особа ____________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________,
документ (паспорт, посвідка на тимчасове проживання в Україні) серія ____, номер _______, виданий
_______________________ _______________ р., що мешкає за адресою: _________________ (далі – Клієнт) у
порядку виконання Договору на брокерське обслуговування № _______ від ___________ р. (надалі – Договір)
надає ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ» (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме
брокерської діяльності, серії АД № 034382 від 24.05.2012 р., строк дії: з 09.12.2011 р. необмежений) (надалі Торговець), це Замовлення про наведене нижче:
1
Вид Замовлення
2
Вид послуги (купівля, продаж, міна)
3
Вид, тип та форма випуску ЦП
4
Форма існування ЦП
5
Скорочене найменування Емітента
6
Номінальна вартість ЦП, грн.
7
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП
8
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента
9
Кількість ЦП, одиниць
10 Ціна купівлі одного ЦП, грн.
11 Ціна продажу одного ЦП, грн.
12 Загальна вартість купівлі ЦП, грн.
13 Загальна вартість продажу ЦП, грн.
14 Строк дії Замовлення

Сума Гарантійного платежу складає __________________ грн., та відповідно до п. 5.1. Договору має бути
перерахована Клієнтом протягом 30 робочих днів на поточний рахунок Торговця.
Реквізити карткового (поточного) рахунку Клієнта для повернення Торговцем Гарантійного забезпечення: №
_______________ у ______________, МФО________.
Це Замовлення набуває чинності з моменту прийняття Торговцем та діє протягом строку дії Замовлення або до
повного виконання Замовлення.
Це Замовлення складене та підписане Клієнтом у 3 (трьох) примірниках, один для Клієнта, другий для Торговця,
третій для Депозитарної установи. Всі примірники Замовлення мають однакову юридичну силу.
Дата

Підпис

Прізвище, ініціали

4. Додаток №2 до Договору на брокерське обслуговування викласти у наступній редакції:
Додаток № 2
до Договору про брокерське обслуговування

м. Київ

ЗВІТ ТОРГОВЦЯ № _____
про виконання Замовлення № ___________ від _________________ року
_______________ р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ» (надалі Торговець), юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє згідно із законодавством України, платник
податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме
брокерської діяльності, серії АД № 034382 від 24.05.2012 р., строк дії: з 09.12.2011 р. необмежений, в особі
Директора Нестеренко Ірини Олегівни, що діє на підставі Статуту, надає Клієнту Фізична особа
____________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________, документ
(паспорт, посвідка на тимчасове проживання в Україні) серія ____, номер _______, виданий
_______________________ _______________ р., що мешкає за адресою: _________________ (далі – Клієнт) у
порядку виконання Договору на брокерське обслуговування № _______ від ___________ р., цей Звіт Торговця
(надалі – Звіт) про виконання Замовлення № ___ від ___ _______ ______ року до Договору про брокерське
обслуговування № ___________ від __________ (надалі – Договір) про наведене нижче:
1. Всі терміни, що використовуються в цьому Звіті та додатково не роз’яснені в ньому, мають значення, що
визначене в Договорі.
2. На виконання умов Замовлення № ______ від _________ р. в інтересах Клієнта Торговцем на біржовому
(позабіржовому) ринку було укладено Договори на виконання (надалі - Договір) щодо наступних ЦП:
1
Вид, тип та форма випуску ЦП
2
Форма існування ЦП
3
Скорочене найменування Емітента
4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Емітента
5
Міжнародний ідентифікаційний номер
ЦП
6
Номінальна вартість одного ЦП, грн.
Інформація про укладені та виконані Договори:
Договір
Вид договору Кількість
Ціна
Загальна
Ціна
Загальна
Дата
(№, дата)
(купівля,
ЦП,
купівлі
вартість
продажу
вартість
виконання
продаж, міна, одиниць
одного
купівлі ЦП, одного ЦП, продажу
Договору
РЕПОЦП, грн. грн.
грн.
ЦП, грн.
купівля,
РЕПОпродаж)

3. Всього Торговцем було укладено та виконано ______ договорів, за якими придбано _________ ЦП, загальна
вартість яких склала ________ (________________) грн.
4. Винагорода Торговця склала ________________ (________________) грн.
5. Цей Звіт складено Торговцем у 2 (двох) примірниках, один для Клієнта, інший для Торговця. Всі примірники
Звіту мають однакову юридичну силу.
6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ ТОРГОВЦЯ
ТОРГОВЕЦЬ

5. Інші пункти Договору залишаються без змін.
6. Додаткова угода №1 до Договору на брокерське обслуговування (стандартизована форма Б-1) є
невід’ємною частиною Договору.
РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37848482;
01025, м. Київ, вул.Велика Житомирська, буд. 6/11
п/р № 26509010063977 у ПАТ «БАНК ВОСТОК»,
МФО 307123;
тел. (044) 278-56-76
Директор
_________________Нестеренко Ірина Олегівна
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