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Пресс-релиз от 08.05.2008 
 

КУА “Магистр» участвует в выставке "INVESTFUNDS EXPO - 2008 Одесса: 

Инструменты фондового рынка для населения" 

КУА «Магистр» приглашает одесситов и гостей Южной Пальмиры с 16 по 18 мая посетить 

стенд компании на выставке "INVESTFUNDS EXPO - 2008 Одесса: 

Инструменты фондового рынка для населения". Выставка будет проходить в выставочном 

комплексе одесского морского порта, по адресу: г. Одесса, ул. Приморская, 6. 

Вход на выставку бесплатный. 

На стенде КУА «Магистр» вы сможете получить достаточно подробную информацию 

об наших услугах, инвестиционных продуктах, а также узнать рекомендации по 

инвестированию. Кроме этого, в рамках выставки КУА «Магистр» проведет ряд обучающих 

семинаров на тему «Инвестиционные фонды КУА «Магистр»: эффективный механизм 

приумножения средств, основанный на профессиональном управлении». Семинары пройдут в 

течение двух дней в помещении выставки: 17 мая - с 11.00 до 11.20 и 18 мая – с 14.20 до 14.40. 

С докладами выступят ведущие эксперты компании.  

Дополнительную информацию по участию КУА «Магистр» в  выставке можно 

уточнить в офисе компании. Контактные телефоны: + 38 (044) 494 24 22, 494 24 23, e-mail: 

contact@am-magister.com 

 

Информация о деятельности КУА «Магистр» представлена на ресурсе: www.am-

magister.com 

Телефон горячей линии: 8 800 300 06 70  

 

 

Приглашаем всех желающих!   

 

Для справки. 

Компания по управлению активами (КУА) «Магистр». Основана  в конце 2006 года. С 

2007 года является учредителем линейки инвестиционных фондов «Магистр-фонд» (лицензия 

ГКЦБФР: на проведение деятельности по управлению активами институционных инвесторов, 

серия АВ № 189947 от 19.01.2007 г.). В настоящее время в линейку инвестиционных фондов 

"Магистр-фонд" входят открытый "Магистр-фонд сбалансированный" со стоимостью чистых 

активов около 1,4 млн. грн., закрытые корпоративные "Магистр-фонд высоколиквидных акций" 

(1,2 млн. грн.), "Магистр-фонд доходный" (1,7 млн. грн.) и «Магистр-фонд энергетики» 

(размещение ценных бумаг по номиналу с 17 марта 2008 года). Помимо этого, компания 

управляет венчурным фондом "Еврогазфонд" и открытым негосударственным пенсионным 

фондом "Европейский выбор".  

ОНПФ «Европейский выбор» осуществляет деятельность на украинском рынке НПО с 

2007 года. Учредитель: ООО «Компания по управлению «Магистр» (лицензия Госфинуслуг: 

серия АБ № 115943 от 03.09.2007,).   
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КУА “Магістр» бере участь у виставці "INVESTFUNDS EXPO - 2008 Одеса: Інструменти 

фондового ринку для населення"  

 

КУА «Магістр» запрошує одеситів і гостей Південної Пальміри з 16 по 18 травня відвідати 

стенд компанії на виставці "INVESTFUNDS EXPO - 2008 Одеса: Інструменти фондового ринку 

для населення". Виставка проходитиме у виставковому комплексі одеського морського порту, 

за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6.  

Вхід на виставку безкоштовний.  

На стенді КУА «Магістр» ви зможете отримати докладну інформацію про наші послуги, 

інвестиційні продукти, а також дізнатися рекомендації по інвестуванню. Окрім цього, в рамках 

виставки КУА «Магістр» проведе ряд навчальних семінарів на тему «Інвестиційні фонди КУА 

«Магістр»: ефективний механізм примноження коштів, заснований на професійному 

управлінні». Семінари пройдуть протягом двох днів у приміщенні виставки: 17 травня - з 11.00 

до 11.20 і 18 травня – з 14.20 до 14.40. З доповідями виступлять провідні експерти компанії.   

 

Додаткову інформацію по участі КУА «Магістр» у  виставці можна уточнити в офісі компанії. 

Контактні телефони: + 38 (044) 494 24 22, 494 24 23, e-mail: contact@am-magister.com 

 

Запрошуємо всіх бажаючих! 

 

Інформація про діяльність КУА «Магістр» представлена на ресурсі: www.am-magister.com  

Телефон гарячої лінії: 8 800 300 06 70      

 

Для довідки.  

Компанія по управлінню активами (КУА) «Магістр». Заснована  в кінці 2006 року. З 2007 року 

є засновником лінійки інвестиційних фондів «Магістр-фонд» (ліцензія ДКЦБФР: на проведення 

діяльності по управлінню активами інституційних інвесторів, серія АВ № 189947 від 19.01.2007 

р.). В даний час в лінійку інвестиційних фондів "Магістр-фонд" входять відкритий "Магістр-

фонд збалансований" з вартістю чистих активів близько 1,4 млн. грн., закриті корпоративні 

"Магістр-фонд високоліквідних акцій" (1,2 млн.грн.), "Магістр-фонд прибутковий" (1,7 

млн.грн.) та «Магістр-фонд енергетики» (розміщення цінних паперів за номіналом з 17 березня 

2008 року). Крім того, компанія управляє венчурним фондом "Єврогазфонд" та відкритим 

недержавним пенсійним фондом "Європейський вибір".   

ВНПФ «Європейський вибір» здійснює діяльність на українському ринку НПФ з 2007 року. 

Засновник: ТОВ «Компанія по управлінню «Магістр» (ліцензія Держфінпослуг: серія АБ № 

115943 від 03.09.2007). 
 


