ДОГОВIР КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ДЕРИВАТИВУ № ___

Jlt.

____ 2015 року
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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Капiтал СМ», що дiе вiд свого iменi та за
рахунок активiв Пайового венчурного iнвестицiйного фонду «КВП Iнвесn> недиверсифiкованого виду закритого типу,
iдентифiкацiйний код 36013061, мiсцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, оф.204, виписка з €ДР юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприемцiв серiя АД № 010123, мiсце проведения державноi' реестрацii': Виконавчий комiтет Полтавськоi' мiськоi' ради, дата
проведения державноi' ре€страцii': 26.06.2008, номер запису в €диному державному реестрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв:
1 588 102 0000 007830 (Лiцензiя НКЦПФР на здiйснения професiйноi' дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiния
активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiния активами) серiя АЕ № 286792 вiд 10.01.2014 року, строк дii' з 02.10.2013
необмежений), в особi директора Омельяненка Юрiя Васильовича, що дiе на пiдставi Статуту (надалi - "Продавець "), з одного боку, та
Громадянин(ка) Украiни Іванов Іван Іванович (надалi - "Покупець"), який(яка) народився(лась) **.**.****,
зареестрований(на) та прожива€ за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, **, кв.**, мае паспорт (серiя КО № ******), що був виданий
15.07.2004 Киi'вським РВ ПМУ УМВС Украi'ни в Полтавськiй обл., якому(якiй) присво€ний iдентифiкацiйний номер платника податкiв
**********, який(яка) е платником податку з доходiв фiзичних осiб, з iншого боку,
якi в подальшому спiльно iменуються "Сторони", а окремо "Сторона", попередньо ознайомленi з вимогами цивiльного законодавства
Украi'ни щодо недiйсностi правочинiв та розумiючи правовi наслiдки укладеноrо правочину, уклали цей Договiр купiвлi-продажу
деривативу (надалi - "Договiр") у вiдповiдностi до Правил пiдготовки, органiзацii' та проведения вiдкритих (публiчних) та iнших
аукцiонних торгiв на Товарнiй бiрж i «Центральна унiверсальна товарна бiрж а», Регламенту з пiдготовки, органiзацii' та проведения
Товарнiй бiрж i «Центральна унiверсальна товарна бiржа» вiдкритих (публiчних) аукцiонiв з продаж у форвардних контрактiв на
поставку майнових прав на об'екти нерухомого майна (деривативiв), зареестрованих Товарною бiржею «Центральна унiверсальна
товарна бiрж а» 10.07.2015 про таке:
СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕIПIЯ ТЕРМШШ
З метою однакового розумiния термiнiв Договору Сторони дiйшли згоди надати i'м наступне значения:
"Дериватив" - форвардний контракт, який визначено в п. 2.1 цього Договору (далi також - "Форвардний контракт"), який являе
собою двосторонню угоду за стандартною (типовою) формою, що засвiдчуе зобов'язания ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдпри€мств»
продати майновi права на Квартиру у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiею цiн такого продажу пiд час
укладения форвардного контракту;
"Квартира" - одне житлове примiщения № ** (будiвельний номер) в багатоквартирному ж итловому будинку з вбудовано
прибудованими примiщениями соцiального призначения, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с.Розсошенцi,
вул. Перспективна, 2, II пусковий комплекс, яке стане об'ектом нерухомостi пiсля реестрацii' права власностi на нього в порядку,
визначеномv чинним законодавством Украi'ни, та ма€ настvпнi попереднi проектнi характеристики:
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квартира
Найменувания:
**
Будiвельний номер:
*
Пiд'i'зд:
*
Поверх:
**,**
Проектна загальна площа, кв.м.
Проектна житлова площа, кв.м.
**,**
*
Кiлькiсть кiмнат:
«Бiржа» - Товарна бiржа «Центральна унiверсальна товарна бiржа»
Iншi термiни, якi використовуються в цьому Договорi, мають значения згiдно iз Форвардним контрактом та Специфiкацiею
форвардного контракту до нього.
СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором Продавець зобов'язуеться передати Покупцевi, а Покупець зобов'язуеться прийияти й оплатити Дериватив з
настvпними характеристиками:
Назва
Форвардний контракт
Вид деривативу
з поставкою базового активv
Форма iснувания
докvментарна
Продавець за Форвардним контрактом, код за
ПрАТ «Комбiнат виробничих пiдпри€мств»
€ДРПОУ
(код €ДРПОУ 01284778)
Покупець за Форвардним контрактом, код за
ТОВ «КУА «КАПIТАЛ СМ», що дiе вiд свого iменi та за рахунок активiв
€ДРПОУ
ПВIФ «КВП Iнвест» (код €ДРПОУ 36013061)
Дата укладения
01.09.2015
Номер форвардного конТРактv
№ **********
Базовий актив деривативу
майновi права на Квартиру
Строк дii' Форвардного конТРактv
31.12.2017
Строк виконания зобов'язань за деривативом
31.12.2017
Дата реестрацii' Деривативv на Товарнiй бiржi
.2015 на Товарнiй бiржi "Центральна vнiверсальна товарна бiржа"
Кiлькiсть, штук
1 (один)
2.2. На дату укладения Договору Дериватив належить Продавцевi. З укладениям цього Договору всi права та обов'язки, якi Продавець
мае за Деривативом, повнiстю, безумовно та без виияткiв переходять до Покупця вiдповiдно до умов цього Договору.
2.3. Цей Договiр ре€струсrься на Бiржi у повнiй вiдповiдностi до вимог чинного законодавства Украi'ни до даноrо правочину.
СТАТТЯ 3. ЦША ДОГОВОРУ
3.1. На дату укладення Договору Сторони визначили· Цiну Договору у розмiрi ****,00 ( rрн. 00 коп.) гривень без ПДВ вiдповiдно до
пункту 197.1.14. статтi 197 Податкового Кодексу Украi'ни (надалi- "ЦiнаДоговору").

3.2. Сторони дiйшли згоди, що Покупець сплачуе Продавцевi Цiну Договору за цим Договором шляхом перерахування Платеж у зi

свого поточного рахунку на поточний рахунок Продавця за наступними реквiзитами:
- отримувач: ТОВ «КУА «Капiтал СМ» ПВIФ «КВП Iнвесn);
- код за €ДРПОУ: 36013061;
- поточний рахунок: № 26504455000090 в АТ «ОТП Баню) в м. Киiв, МФО 300528;
вiд
- призначення платежу: «Переказ коштiв за Дериватив за Договором купiвлi-продажу деривативу №
_._.2015, без ПДВ)).
3.3. Платежi в рахунок сплати Цiни Договору мають бути здiйсненi Покупцем не пiзнiше 27.10.2015 року. Оплата за Договором
здiйснюсrься виключно в безготiвковiй формi.
3.4. Сторони домовилися визнати датою оплати Цiни Договору дату зарахувания останнього платежу вiд Покупця на рахунок
Продавця. Покупець мае право на дострокову оплату Цiни Договору.
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СТАТТЯ 4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
Придбання Деривативу може здiйснюватися Покупцем за рахунок власних коштiв i/або залучених, у тому числi, кредитних
4.1.
коштiв. При цьому, Покупець гарантуе Продавцевi, що кошти, призначенi для проведения розрахункiв за цим Договором, отриманi
Покупцем на законних пiдставах, i вiн мае право без будь-яких обмежень розпоряджатися ними.
4.2.
Покупець зобов'язусrься здiйснити iз Продавцем розрахунки за цим Договором вiдповiдно до правил i вимог тiei банкiвськоi
установи, що забезпечуе проведения таких розрахункiв. Банкiвськi послуги, послуги з переказу коштiв оплачуються Покупцем окремо.
СТАТТЯ 5. ПЕРЕХIД ПРАВА ВЛАСНОСТI
5 .1.
Продавець зобов'язусrься передати Покупцю Дериватив протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту здiйснения Покупцем
оплати Цiни Договору вiдповiдно до умов цього Договору шляхом укладения Акту прийому-передачi деривативу, який е невiд'емною
частиною цього Договору.
Пiдтвердженням Права Покупця на Дериватив е Акт прийому-передачi Деривативу.
5 .2.
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5 .3.
Зобов'язання Продавця щодо передачi Покупцю Деривативу згiдно з п.5.1 цього Договору вважаються виконаними з моменту
передачi Деривативу Покупцю на пiдставi Акту прийому-передачi Деривативу.
СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ
Продавець
зобов'язусrься:
6.1.
6.1.1. передати Покупцю оригiнал Дериватива у виглядi документа на паперi пiсля повноi оплати Цiни Договору вiдповiдно до умов
цього Договору шляхом укладення Акту прийому-передачi оригiнала Дериватива у виглядi документа на паперi;
6.1.2. не вчиияти дiй, якi спрямованi на обтяжения Деривативу на користь третiх осiб;
6.1.3.
здiйснити всi необхiднi дii для оформления передачi Деривативу Покупцю;
6.1.4. дотримуватися гарантiй, визначених цим Договором.
6.2.
Продавець мае право:
вимаrати вiд Покупця надати документи, що пiдтверджують повноважения представника Покупця на укладания цього
6.2.1.
Договору;
6.2.2.
вимагати своечасну й повну оплату Цiни Договору в порядку й у строки, передбаченi цим Договором.
6.2.3. достроково припинити дiю цього Договору у випадках, передбачених Договором.
6.3.
Покупець зобов'язусrься:
оплатити Цiну Договору в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;
6.3.1.
оплатити витрати, пов'язанi iз здiйснениям розрахункiв за цим Договором;
6.3.2.
6.3.3. пред'являти на вимогу Продавця/бiржi необхiднi документи, що iдентифiкують його особу, пiдтверджують дiездатнiсть та
сiмейний стан, а також оригiнал довiдки про присвоения iдентифiкацiйного номеру платника податкiв; надавати та заповнювати на
вимогу Продавця/бiржi документи, необхiднi для виконання Продавцем/бiржею обов'язкiв за цим Договором;
6.3.4. забезпечити неподiльнiсть прав, що виникають за Деривативом.
6.4.
Покупець мае право:
вимагати вiд Продавця надати документи, що пiдтверджують повноважения представника Продавця на укладания цього
6.4.1.
Договору;
6.4.2.
вимагати своечасного i повного виконания Продавцем своiх обов'язкiв у порядку та в строки, передбаченi цим Договором;
6.4.3. достроково припинити дiю цього Договору у випадках, передбачених Договором.
СТАТТЯ 7. ЗАЯВИ Й ГАРАНТП СТОРШ
7.1. Цим кожна зi Сторiн заявляе й гарантуе, що на дату пiдписання цього Договору:
7.1.1. Продавець е належним чином створеною та зареестрованою особою в повнiй вiдповiдностi з дiючим застосовуваним
законодавством Украiни, i здiйснюе свою пiдприемницьку дiяльнiсть вiдповiдно до вимог своiх статутних документiв, а Покупець е
громадянином Украiни та мае повну цивiльну правоздатнiсть та дiездатнiсть, i не iснуе обставин, якi можуть спричинити повну або
часткову втрату право- або дiездатностi якоi-небудь iз Сторiн, що в результатi потенцiйно може спричинити неможливiсть виконания
Стороною своiх зобов'язань за Договором.
7.1.2. Сторони е належним чином уповноваженими на пiдписания цього Договору, Сторони вповноваженi на виконания цього
Договору й такi повноважения будуть дiйсними протягом усього строку дii цього Договору або до моменту припинения йоrо дii в
iнший спосiб.
7.1.3. Hi пiдписания цього Договору, нi його виконания, не порушить жодного закону Украiни чи прийиятого на виконання законiв
Украiни пiдзаконного акту, судового рiшения або iншого судового або iншого акту, пiд дiю яких пiдпадае будь-яка з Сторiн, i не
суперечить будь-яким положениям корпоративних документiв Сторiн, не порушуе iнших зобов'язань Сторiн перед третiми особами, не
порушуе прав третiх осiб.
7.2.
Не обмежуючи положень п. 7.1. цього Договору, Продавець цим заявляе й гарантуе:
7.2.1. Дериватив не обтяжений правами третiх осiб, не перебувае в заставi, пiд арештом або в податковiй заставi, не внесений в
статутний капiтал, i не е предметом судового розrляду на дату укладания цього Договору.
7.3.
Не обмежуючи положень п. 7.1. цього Договору, Покупець цим заявляе й гарантуе:
7.3.1. Покупець повнiстю розумiе та погоджусrься, що вiдповiдальнiсть за виконання зобов'язань за Деривативом несе продавець за
Форвардним контрактом.
7.3.2. Покупець повнiстю розумiе та погоджусrься, що Дериватив надае йому права, передбаченi чинним законодавством Украiни, та
змiст цих прав йому вiдомий та прийиятний.
7.3.3. Пiсля придбания Деривативу будь-якi правочини та операцii, що Покупець може укладати щодо та/або iз Деривативом,
укладатимуться та здiйснюватимуться ним на його власний ризик, який вiн розумiе та приймае, та у жодному випадку не повиннi
впливати на права та обов'язки Сторiн за цим Договором та не залежать вiд зобов'язань Сторiн за цим Договором, а також не можуть
бути пiдставою або створювати будь-якi пiдстави для вiдповiдальностi Продавця
7.3.4. Укладения цього Договору на умовах, зазначених у ньому, повнiстю вiдповiдае намiрам та уявленням Покупця.

7.4. Кожна Сторона укладае цей Договiр, покладаючись на заяви й гарантiУ iншоУ Сторони, встановленi статтею 7 Договору, якi е
iстотними умовами цього Договору. У випадку якщо протягом дiУ цього Договору або в який-небудь iнший строк пiсля припинення
його дiУ яка-небудь iз заявлених Покупцем гарантiй буде порушена та/або буде виявлена недостовiрнiсть наданих у Договорi заяв або
гарантiй, Покупець зобов'язаний вiдшкодувати Продавцю всi понесенi збитки.
СТАТТЯ 8. ВЩПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРПI
8.1.
Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання чи неналежне виконання положень цього Договору вiдповiдно до чинного
украi"нського законодавства.
8.2.
Для цiлей цього Договору вiдмовою Покупця вiд цьоrо Договору е:
вiдмова вiд виконання цього Договору, вчинена Покупцем письмово та надiслана Продавцевi вiдповiдно до умов цього Договору у
будь-який момент строку дiУ цього Договору;
порушення строку внесения Цiни Договору, визначеноУ статтею 3 цього Договору.
8.3. У випадку розiрвання цього Договору з iнiцiативи Покупця або невиконання цього Договору Покупцем суми, сплаченi Покупцем,
повертаються Продавцем Покупцю безготiвковим шляхом у розмiрi 80 % вiд сплачених за цим Договором. Решта коштiв у розмiрi 20
% вiд сплачених Покупцем сум за цим Договором, залишаеться у власностi Продавця в рахунок компенсацiУ витрат Продавця з
утримання Деривативу вiд продажу третiм особам та е його доходами. Повернення коштiв Покупцю вiдбуваеться безготiвковим
шляхом не пiзнiше 180 календарних днiв пiсля розiрвання цього Договору.
СТАТТЯ 9. ДIЯ ДОГОВОРУ
9.1. Договiр дiе з моменту його пiдписання Сторонами та реестрацiУ Товарною бiржею «Центральна унiверсальна товарна бiржа». Дiя
Договору припиняеться з моменту його належного й реального виконання Сторонами.
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9.2. Дiю Договору може бути припинено достроково за взаемною згодою Сторiн та в iнших випадках, передбачених цим Договором
або чинним законодавством УкраУни. Сторона, яка iнiцiюе дострокове припинення цього Договору, направляе iншiй Сторонi письмову
пропозицiю про розiрвання цього Договору у термiн не пiзнiше нiж за 30 (тридцять) календарних днiв до дати розiрвання цього
Договору.
9.3. Дiю Договору може бути достроково припинено за iнiцiативи Покупця за умови дотримання наведеного нижче порядку:
9.3.1. Покупець звертаеться до Продавця у порядку, передбаченому п.9.2 цього Договору, з письмовою заявою, у якiй повiдомляе
Продавця про свiй намiр достроково припинити дiю Договору, з урахуванням правових наслiдкiв, визначених статтею 8 цього
Договору;
9.3.2. Сторони укладають додаткову угоду про припинення дiУ Договору або в разi неможливостi укласти додаткову угоду, Продавець
розривае Договiр в односторонньому порядку.
9.4 . Дiю Договору може бути достроково припинено в односторонньому порядку з iнiцiативи Продавця у випадку порушення
Покупцем будь-якого термiну проведения розрахункiв згiдно пп. 3.1-3.4 Договору. В цьому випадку дiя Договору припиняеться iз
настанням для Сторiн правових наслiдкiв, визначених статтею 8 цього Договору.
СТАТТЯ 10. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
10.1. Bci спори, претензii" та вимоги, що виникають з цього Договору, або пов'язанi iз ним, вирiшуються шляхом переговорiв мiж
Сторонами. Якшо такi спори, розбiжностi та вимоги, в тому числi i тi, що стосуються виконання, порушення, припинення та
недiйсностi цього Договору, не можуть бути вирiшенi протягом 60 (шiстдесяти) днiв з моменту початку таких переговорiв, то такi
спори пiдлягають вирiшенню за пiдсуднiстю та пiдвiдомчiстю вiдповiдним судом загальноУ юрисдикцiУ. Однак, за взаемною згодою та
розумiнням Сторiн, перiод переговорiв може бути продовжений на новий строк, додатково узгоджений Сторонами. У будь-якому
судовому провадженнi, розпочатому щодо вирiшення спору, претензiУ, розбiжностi мiж Сторонами за цим Договором, Сторони мають
право на вiдшкодування судових витрат та ycix супутнiх витрат, пов'язаних з судовим розглядом, про що мае бути викладено в рiшеннi
суду.
СТАТТЯ 11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОI СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Будь-яка Сторона звiльняеться вiд вiдповiдальностi за невиконання або прострочення у виконаннi своУх обов'язкiв за цим
Договором, якщо таке невиконання або прострочення виникли внаслiдок дii" обставин форс-мажору, що настали пiсля укладення цього
Договору, за умови, що таке звiльнення вiд вiдповiдальностi стосуеться лише тих обов'язкiв, на якi прямо впливають такi обставини
форс-мажору.
11.2. Для цiлей цього Договору, форс-мажор означае надзвичайнi подiУ або обставини, якi Сторона не могла нi передбачити, нi
запобiгти, вживши розумних засобiв, якi включають громадський неспокiй, вiйну, революцiю, ворожi дiУ збройних сил, громадянську
вiйну, терористичнi акти або диверсiУ, пожежу, повiнь, землетрус або iншi природнi лиха, нацiоналiзацiю, вiдмова платiжноУ системи, у
тому числi систем розрахункiв та/або валютних ринкiв, страйки, змiни у законодавствi та дiяльностi державних органiв, i iншi
обставини, якi знаходяться поза розумним контролем Сторони, однак нестача коштiв не е обставиною форс-мажору.
11.3. Строк виконання Стороною, що знаходиться пiд дiею обставин форс-мажору, обов'язкiв за Договором продовжуеться на той
термiн, протягом якого дiють такi обставини та Ух наслiдки.
11.4. У випадку виникнення обставин форс-мажору потерпiла Сторона зобов'язана повiдомити про це iншу Сторону протягом 3
(трьох) робочих днiв з дати i"x виникнення. Повiдомлення повинно мiстити iнформацiю про природу обставин та оцiнку i:x впливу на
можливiсть Сторони виконувати своУ зобов'язання за Договором i на термiни виконання зобов'язань.
11.5. В разi припинення дii: обставин форс-мажору потерпiла Сторона зобов'язана повiдомити про це iншу Сторону протягом 1 (одного)
робочого дня з дати припинення дiУ обставин форс-мажору. Повiдомлення повинно вказувати на строк, протягом якого передбачасrься
виконання потерпiлою Стороною зобов'язань за Договором.
11.6. У випадку, якщо потерпiла Сторона не направить або несвоечасно направить вищезазначене повiдомлення, вона зобов'язана
вiдшкодувати iншiй Сторонi збитки, спричиненi таким неповiдомленням або несвоечасним повiдомленням.
11.7. У випадку, якщо обставини форс-мажору тривають понад 90 (дев'яносто) днiв Сторона iнша, нiж та, що знаходиться пiд дiею
таких обставин, мае право iнiцiювати дострокове розiрвання Договору з направлениям вiдповiдного повiдомлення Сторонi, що
знаходиться пiд дiею таких обставин, не менше, нiж за 30 (тридцять) днiв до бажаноi: дати розiрвання.
11.8. Сторони домовилися про те, що достатнiм пiдтвердженням обставин форс-мажору буде довiдка, видана Торгово-промисловою
палатою УкраУни або Гi територiальними вiддiленнями.
СТАТТЯ 12. ПIШI ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Даний Договiр укладений у виглядi електронного документа. Оригiнал договору (електронного документу) оформлюсrься у
виглядi на паперi в 3 (трьох) примiрниках, якi мають однакову юридичну силу, по одному примiрнику для кожноi: Сторони та 1 (один)
примiрник для Бiржi.
12.2.
Будь-якi змiни або доповнення до цього Договору матимуть юридичну чиннiсть тiльки у випадку, якщо вони викладенi у
письмовiй формi й пiдписанi Сторонами, крiм випадкiв односторонньоi: змiни й припинення дii: цього Договору, прямо встановлених
умовами Договору.
12.3.
У випадку, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнане недiйсним чи таким, яке неможливо виконати у

примусовому порядку, iншi положения цього Договору залишаються в силi без впливу на них недшсного положения. Сrосовао
положень цього Договору, якi визнаються недiйсними або такими, якi неможливо виконати у примусовому порядку повнiстю чи
частково, Сторони проводять переговори в дусi доброi' волi з намiром замiнити положения, що втратило чиннiсть, чинним положениям,
яке за своi'ми економiчними наслiдками найкраще вiдповiдае положению, що втратило чиннiсть.
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12.4. Термiни, а також визначения, якi використовуються в цьому Договорi використаються в i'хньому звичайному значеннi, а
яке i'хнебудьтлумачення повинне здiйснюватися на основi загальноприйиятого змiстовного навантажения.
12.5. Будь-якi iншi питания, неврегульованi цим Договором, вирiшуються Сторонами способом проведения мiж ними переговорiв
та/або будь-яким iншим способом, що, як правило, використовусrься для вирiшення подiбних питань.
12.6. Сторони пiдтверджують, що вони дiйшли згоди щодо всiх iстотних умов Договору й жадна з них не буде посилатися в
майбутньому пiсля укладания цього Договору на недосягнення згоди щодо iстотних умов Договору як на пiдставу для визнання йога
неукладеним або недiйсним.
12.7. Yci правовiдносини, що виникали в зв'язку з виконаниям умов цього Договору i не урегульованi ним, регламентуються нормами
чинного в Украi'нi законодавства.
12.8. Будь-якi повiдомления, що повиннi направлятися Сторонами вiдповiдно до умов цього Договору, якщо iнше прямо не
передбачене цим Договором, повиннi бути здiйсненi у письмовiй формi i направленi iншiй Сторонi поштовими вiдправлениями у
виглядi рекомендованих листiв з повiдомленням про вручения за адресами, зазначеними у цьому Договорi, або врученi особиста
Сторонам чи i'x уповноваженим представникам. КопiУ всiх повiдомлень, що будуть направлятися за цим Договором, можуть бути
направленi на електроннi адреси Сторiн, якщо такi визначенi в цьому Договорi.
12.9. Про будь-якi змiни в платiжних i поштових реквiзитах Сторони зобов'язанi негайно письмово повiдомляти одна одну. Сторона,
вiдсутия за адресою для повiдомлень, не вправi посилатися на факт неотримания кореспонденцiУ.
12.10. Датою одержания будь-якого повiдомления, передбаченого цим Договором, в залежностi вiд того, котра з цих подiй вiдбудеться
ранiше, е:
12.10.1. дата одержания iншою Стороною рекомендованого листа з повiдомлениям про вручения;
12.10.2. дата, вказана на письмовому повiдомленнi Стороною-одержувачем при особистому отриманнi повiдомлення нею або iТ
уповноваженим представником;
12.11 Сторони погоджуються, що будь-яка iнформацiя пов' язана з укладениям та виконанням цього Договору, мае конфiденцiйний
характер i не пiдлягае розголошенню будь-яким третiм особам, за вииятком випадкiв, передбачених чинним законодавством УкраУни.
12.12. Сторони пiдтверджують, що вони були попередньо ознайомленi з iнформацiею, передбаченою ст.12 Закону УкраУни «Про
фiнансовi послуги та держание регулювания ринкiв фiнансових послуг».
12.13. Фiзичнi особи (в тому числi фiзичнi особи, що дiють вiд iменi юридичних осiб) вiдповiдно до Закону УкраУни «Про захист
персональних даних», шляхом пiдписания даного Договору надають згоду на обробку та використания Ух персональних даних
(паспортнi данi, iдентифiкацiйний номер, особистi вiдомостi, вiдомостi про мiсце проживания, зображения, iншi персональнi данi) в
базi персональних даних «Клiенти та контрагенти» виключно з метою та в межах виконання вимог законодавства про фондовий ринок,
фiнансовий монiторинг та податкового законодавства УкраУни.
Фiзичнi особи (в тому числi фiзичнi особи, що дiють вiд iменi юридичних осiб) також посвiдчують, що повiдомления про
включения даних про них до бази персональних даних отримали, iз правами, якi вони мають вiдповiдно до змiсту ст. 8 Закону УкраУни
«Про захист персональних даних», ознайомленi та шляхом пiдписания в тому числi даного Договору дають свою згоду на передачу
своУх персональних даних третiй особi виключно в межах Закону УкраУни «Про захист персональних даних» та iнших чинних
нормативно-правових актiв, здiйснения повiдомлень про передачу третiй особi Ух персональних даних не вимагають.
СТАТТЯ 13.МIСЦЕЗНАХОДЖЕШIЯ, ПЛАпжm Й БАПКIВСЬЮ РЕКВIЗИТИ СТОРШ
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Продавець
ТОВ «КОМПАПIЯ З УПРАВЛШПЯ АКТИВАМИ «КАПIТАЛ
СМ», дiе вiд свого iменi та за рахунок активiв Пайового
iнвестищиного
фонду
«КВП
lнвесn)
венчурного
недиверсифiкованого виду закритого типу
Адреса:
36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, оф.204
Код €ДРПОУ 36013061
Код €ДPICI 23300313
п/р № 26504455000090 в АТ «ОТП Банк» в м. КиУв, МФО 300528
Тел/факс:

Покупець
Іванов Іван Іванович
Паспорт cepii': КО № ******,
виданий **.**.**** КиУвським РВ ПМУ УМВС УкраУни в
Полтавськiй обл.
Мiсце проживания: м.Полтава, вул.Фрунзе, **, кв.**
Iдентифiкацiйний номер **********
Тел. (066) ***-**-**

Директор ТОВ «КУА «Капiтал СМ))

--------- Ю.В. Омельяненко
м.п.

_______ І.І.Іванов

