
 

 
ТОВ "Компанія з управління активами "Магістр", м. Київ, 01004, Україна, вул. Б. Хмельницького, 42, оф. 5 

Тел./факс: + 38 (044) 494 24 22, + 38 (044) 494 24 23, + 38 (044) 235 54 37  Web: www.am-magister.com 

 

 

 

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся в прес-службу компанії до Аксьонової Вікторії  

по тел. +38 044 494 24 22/23 або за адресою contact@am-magister.com 

 

Прес-реліз від 25.06.2007 

 25.06.2007. КУА «Магістр» повідомляє про початок розміщення інвестиційних 

сертифікатів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«Магістр-фонд збалансований». 

Фонд орієнтований на інвесторів, які усвідомлюють природу ризиків фондового ринку та 

прагнуть мінімізувати їх. Інвесторами Фонду можуть бути як фізичні, так і юридичні 

особи, які мають право виходу із фонду в будь-який  час.  

Стратегія управління ВДПІФ «Магістр-фонд збалансований» передбачає оптимальне 

поєднання дохідності  і факторів ризику. Основою зниження ризику і гарантування 

надійності вкладень є консервативна складова інвестиційного портфелю, яка включає в 

себе інструменти з фіксованою дохідністю (корпоративні та муніципальні облігації) та 

грошові кошти. Інвестиційна мета фонду полягає в забезпеченні дохідності вище 

дохідності облігаційних фондів та банківських депозитів при одночасній підтримці рівня 

ризику – нижче ринкового.   

Шановні інвестори! 

 Ви можете придбати інвестиційні сертифікати ВДПІФ «Магістр-фонд збалансований»   за 

номінальною вартістю 1000 грн.   

Приймання заявок на придбання інвестсертифікатів проводиться щоденно,                                   

з 9.00. до 18.00 год. в офісі  КУА «Магістр». За додатковою інформацією з питань 

інвестування  будь ласка звертайтеся до інвестиційних консультантів компанії по                      

тел. +3 8 044 494 24 22/23, або по  e-mail: contact@am-magister.com 

Для довідки:  
 

КУА «Магістр» - це компанія, що динамічно розвивається, та яка об’єднала провідних спеціалістів 

фондового ринку з метою створення ефективної команди, що здатна реалізувати стратегію активного 

управління активами сімейства «Магістр-фонд» і впровадити нові високоякісні технології обслуговування 

клієнтів. На даний час компанія формує повноцінну лінійку фондів, що здатна задовольнити будь-які 

інвестиційні потреби клієнтів компанії. В даний момент в управлінні компанії знаходяться:  

ЗНВПІФ «Єврогазфонд» - що реалізує стратегію отримання максимального прибутку за рахунок 

інвестування в акції, компенсуючи ринкові ризики в періоди глибокої корекції ринку за допомогою 

інструментів з фіксованою дохідністю. Фонд орієнтований на корпоративних клієнтів. Сьогодні клієнтами 

фонду являються банки і страхові компанії.. 

ВДПІФ «Магістр-фонд збалансований». 

ВАТ «ЗНКІФ «Магістр – фонд високоліквідних акцій» - орієнтований на отримання 

максимального прибутку  за рахунок інвестування коштів в акції, що складають корзину індексу ПФТС,                  

з оптимізацією їх пайових співвідношень.  Стратегія фонду – передбачає максимальне використання 

потенціалу швидкозростаючого ринку акцій. Учасниками фонду можуть бути як юридичні так і  фізичні 

особи. 

Початок розміщення акцій «Магістр-фонд високоліквідних акцій» заплановано на кінець                     

серпня 2007р. 
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