
випискА
з €диного державIIого ресстру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

АКЦIОНЕРНВ ТОВАРиСТВо " ЗАкри тиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
ВЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний оонд,,хЕйвуд,,

Idенmuфiкацiйнuй Kod юрut)ччноt особu :
44з5з366

Мiсцез HaxodжceH ня юрudач Hot о со б u :
YKparHa, 0зOз7' MicTO Киlв, пР.Лобановського Валерiя, будинок бВ,
примiщення 1

!аmа mа номер lallucy в €duному depHcaBttoMy рееспlрi tорudччнuх осiб, фiзччнuх осiб-
пid пр uем цiв m а zp оtп аd с ь к uх ф орму в ан ь :
2I. 09 .202I, 100074107000L096129

Прiзвuще, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчllняп,L. tорltdччtti dit Bid iMeHi юрudччноi'
особu без dовiреtюсmi, у mолrУ чtлслi пidпuсуваПlu dozoBopu, mа ttаявнiслпь обмеuсень щоdо
преdсmавнuцпrва Bid iMeHi юрuduчttоt особu:
хроЛ дндр]дН вдсильовиЧ (€диниЙ учАсник викону€ ФункцIr ндглядовоI
РАДИ) - керiвник

BiloMocmi, ompaMaHi в поряdку iнфор,лаацiйttо'i взаемоdit Mi:ltc €duпuм depэtcaBttuM реесmром
юрudtlчнuх осiб, фiзuчttuх осiб - пidпрuемцiв пла zpoMadcbKux формувань mа iнфорлtацiйttuмч
с u с mалrал, u dep:ltcaB н uх opza н iB :
21 .05.2021 t дЕржАвнА служБА стАтистики укрАiни, з7507880

21.05.202\, 2659211311з8, головнЕ упрАвлIНня дпС у м.кисвI, ДПI у
шЕвчЕнкIвському рАЙонI (шЕвчЕнкIвськиЙ рАЙон м.киевд) , 44116011,
22.I0.2027, (данi про взяття на облiк як платника податкiв)

2,1 .05.2021, 10000002065558, головнЕ упрАвлIння дпс у м.кисвI, дпI у
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙонI (шЕвчЕнкIвський рАйон м.киевд) , 44116о11, (данi
про взяття на облiк як платника сдиного внеску)

в ud u еко ном iч н oi diял ь t t о с пl i :

64.З0 Трасти, фонди та подiбнi
64.9 9 Надання iнших фiнансових
забезпечення), н. в. i.y.

фiнансовi суб'екти (основний) ;
послуг (KpiM страхування та пенсj_йного



Назвu opzaHiB управлittttя tорuduчttоi особu:
ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ
НАГЛЯДОВА РАДА

Запuс про перебуванttя Klpudurttto'i особu в процесi прutlutlеttttя:
Вiдомостi вiдсутнi

В ud усtпанOвчоzо doKyMeH ttta:

Статут

Iнформацiя dля зdiйснення зв'язку:
+зв (044)-275-55-19

Номер, dаmа пха час формування ButxtlcKtl:

Приватllий lloTapiyc NIайлибура О.В. Майдибура О.В.\


