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

Неприбуткова організація
«Відкритий пенсійний фонд «Соціальні Гарантії»»

Код згідно з ЄДРПОУ

33617734

Місцезнаходження

Україна, 79060, м. Львів вул. Наукова, 7а

Міжміський телефонний код
Електронна пошта (за
наявності)

032

Телефон
Вебсторінка

Дата та номер рішення про
реєстрацію фінансової
установи

Факс

(032)2447077

https://optima-c.com.ua/vidkrytyj-npfsotsialni-garantiji/
20.12.2005 р. № 5138

Реєстраційний номер у
Державному реєстрі
фінансових установ
Вид діяльності

2447077

12101677
Недержавне пенсійне забезпечення

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду
Дата державної
реєстрації
24.06.2005

Дата запису про внесення змін до Номер запису про внесення змін до
державної реєстрації юридичної
державної реєстрації юридичної
особи
особи
08.10.2018
14151050013005718

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду
№
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 додатковою відповідальністю
"НДІ "АМФІТОН"

14311407

2

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Торговий дім "Насіння"

30674952

4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний
пенсійний фонд

Юридична
особа
Код згідно Повне найменування
відповідно
з ЄДРПОУ юридичної особи
до
переліку*

Дата
укладання та
Дата і номер
номер
ліцензії на
договору з Місцезнаходженн
провадження
радою
я, телефон
відповідного
недержавного
виду діяльності
пенсійного
фонду

АДМ

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
23.01.2006 р.
32800975
14.05.2008 р., АБ
«Компанія з
№1
№ 115981
управління активами
«Оптіма-Капітал»

Україна, 79060,
м. Львів, вул.
Наукова, 7а,
80322447077

КУА

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
26.03.2012 р. АВ 23.01.2006 р.
32800975
«Компанія з
№ 617838
№1
управління активами
«Оптіма-Капітал»

Україна, 79060,
м. Львів, вул.
Наукова, 7а,
80322447077

З

13.08.2013 р.
Серія АЕ
Акціонерне товариство
11.02.2015 р. Україна, 01011, м.
№ 263201
14305909 «Райффайзен Банк
№57-00/08Київ, вул.
13.08.2013 серія
Аваль»
1110-Ю
Лєскова, 9
АЕ
№ 263203

А

Україна,
Товариство з
79000
обмеженою
26.01.2001 р. та
20845165
06.12.2018 р., м. Львів, вул.
відповідальністю
01.10.2018 №
№ Б/Н
Зелена, буд, 109
Аудиторська фірма
0705
/305
«Контракти – Аудит»

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

