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Global Opportunities Fund
Стратегія фонду орієнтована на глобальні ринки, значно
меншою мірою залежачи від окремої країни. Інвестування
коштів фонду здійснюється виключно у ліквідні ринкові
фінансові інструменти, такі як акції, облігації та валюти.
Основним принципом стратегії фонду є активне
управління інвестиційним портфелем, яке включає в себе
леверидж, короткі продажі, широкий спектр
деривативних інструментів та структурних продуктів, що
надає можливість заробляти як під час зростання, так і під
час падіння ринків.

Загальні відомості про фонд
Тип Закритий приватний пайовий фонд
Дата заснування 31.07.2014
Реєстрація Британські Віргінські Острови (BVI)
Валюта US$
Адміністратор GlobeOp Financial Services (Cayman) Limited
Prime Broker / Зберігач Morgan Stanley & Co. International plc
Аудитор PricewaterhouseCoopers Ltd
Мінімальна інвестиція US$100,000
Інвестори Приватні та інституційні інвестори
Портфелі під управлінням Портфель A, Портфель B
Підписка Щомісяця за ВЧА
Достроковий вихід Попередження за 30 робочих днів
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Управління активами 0.5% від ВЧА (на рік)
Премія за успіх 15% від отриманої прибутковості
Порогова ставка Перевищення ВЧА на 5% відносно минулого

року

ХОЧУ ІНВЕСТУВАТИ
ПРОЦЕДУРА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

1. Пройти процедуру ідентифікації в адміністратора фонду.
2. Після проходження ідентифікації адміністратор розраховує офіційну вартість чистих активів
на одну акцію, готує і надсилає заявку на підписку, в якій зазначено кількість та вартість акцій.
Термін дії заявки на підписку — 10 днів.

3. Після того, як кошти надійдуть на рахунок фонду, адміністратор надсилає інвестору лист-

повідомлення про те, що гроші надійшли. Інвестору потрібно буде підписати це повідомлення.

4. Адміністратор оновлює реєстр акціонерів.
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Контактна особа: Лілія Кубитович
тел./факс: +38 (044) 220-01-20
E-mail: sales@icu.ua

Зворотній зв'язок
E-mail або телефон
Текст

Відправити
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Торговельні операції

Про групу ICU

КУА Інвестиційний капітал Україна

Услуги

Новини

ICU Investment Management

Послуги

Про Нас

Iнвестиційний комітет

Услуги

Команда

Співробітництво зі страховими компаніями

Кар'єра

Послуги депозитарної установи

Нагороди

Інвестиційно-банківські послуги
Злиття та поглинання

ФГВФО – продаж ЦП

Ринки акціонерного капіталу

Котирування

Контакти

Ринки боргового капіталу
Реструктуризація боргу
Всі угоди

Особистий кабінет

Аналітика
Огляди ринків
Макроекономіка
Облігації
Акції
Валютні iндекси
Підписка на розсилку
Блог

Сайт не має розглядатися як єдине джерело інформації для здійснення угод на
ринку цінних паперів або інших ринках, які можуть згадуватися на сайті. Інформація
на сайті не є пропозицією купівлі-продажу акцій або інвестиційних сертифікатів
фондів. Прибутковість фондів не є гарантованою, вартість чистих активів фондів
може як зростати, так і знижуватися. Результати роботи фондів у минулому не
гарантують прибутковість у майбутньому.
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