Додаток 1
до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ недержавного пенсійного фонду
1. Інформація про недержавний пенсійний фонд
Повне найменування фонду
Місцезнаходження

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний
фонд "Прикарпаття"
76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок,22, офіс 300

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33163504

Код території за КОАТУУ
2610100000
Дата державної реєстрації, серія і номер
свідотцтва про державну реєстрацію
Реєстраційний номер у Державному реєстрі
фінансових установ, серія та номер свідоцтва
про реєстрацію фінансової установи
Банківські реквізити

Серія А01 №267151
16 лютого 2005р.
12101561
ПФ №35
26506000356004 в ПАТ "Універсал Банк" МФО 322001

Електронна адреса
Npf-iva.com.ua
Поштова адреса для кореспонденції з фондом
Контактні реквізити фонду

76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок,22, офіс 300
Телефон, факс, Е-mail 0342 75-08-38 , adm@npf-iva.com.ua

2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та побатькові фізичної особи
Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна
компанія "Прінком"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (у разі, якщо
засновником є юридична особа)
20542223

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

АДМ

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Адміністратор
пенсійних фондів
"Інтеркомис"

З

Публічне акціонерне
товариство «Універсал
Банк»

КУА

Приватне акціонерне
товариство
"Прикарпатська
інвестиційна компанія
"Прінком"

Код за
ЄДРПОУ

19393278

21133352

20542223

Дата та номер ліцензії на провадження
Місцезнаходження
відповідного виду діяльності,
найменування органу, що її видав

Дата
укладення
договору з
радою
пенсійного
фонду

АВ №466740 вид. 09.03.2011р.,
76019 м. ІваноДержавна комісія з регулювання ринків Франківськ,
фінансових послуг України.
вул.Василіянок,
буд.22,офіс 510

13.07.05р.

АВ № 483454 від 22.07.2009р.,
Державна комісія з цінних паперів та
Фондового ринку України.
АВ № 581142 від 04.04.2011р.,
Державна комісія з цінних паперів та
Фондового ринку України.

04114, м.Київ,
12.12.08р.
вул.Автозаводська,54/19
76019 м. ІваноФранківськ,
вул.Василіянок,
буд.22,офіс300

13.07.05р.

Свідоцтво про внесення в Реєстр
суб’єктів аудиторської діяльності
76018 м. ІваноА
13659226 №0036, продовжене рішенням
Франківськ, вул.
07.03.07р.
Аудиторської палати України від
Б.Лепкого, 34
04.11.10 р. №221/3
 Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма).
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Аудит-Сервіс ІНК"

Уповноважена посадова особа
Адміністратора недержавного пенсійного фонду
(підпис)
22 березня 2016 року
М.П.

Савицька Н.Г.
(прізвище)

