
Договір про інвестування на розвиток компанії  

 

(про залучення інвестором резидентом грошових коштів нерезиденту на 

розвиток брокерської компанії з метою отримання прибутку - у вигляді 

грошових коштів) 
 

Україна, місто ________ «____» _____202_р. 

 

Юридична особа «_______________», що є резидентом Маршаллових островах 

нерезидент України), зареєстрованого на підставі законодавства Маршаллових островах, в 

особі ______________, що діє на підставі ____________, іменоване, іменований надалі у 

тексті «Одержувач інвестицій», з однієї сторони та юридична особа – товариство з 

обмереженою відповідальністю «_______________», що є резидентом України, 

зареєстрованого на підставі законодавства України, в особі директора _____________, що 

діє на підставі Статуту, іменоване надалі у тексті «Інвестор», що разом іменуються 

«Сторони», а окремо один від одного «Сторона», уклали цей договір, надалі 

«Договір/договір», про наступне: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Інвестор забезпечує фінансування інвестиційної діяльності відповідно до умов 

Договору, яке в подальшому буде об'єктом прав Інвестора на отримання прибутку, а 

Одержувач інвестицій створює результат інвестиційної діяльності, що фінансується 

Інвестором. По завершенні інвестиційної діяльності Одержувач інвестицій передає 

інвестору Результат інвестиційної діяльності на умовах Договору. 

1.2. Інвестор надає інвестиції за Договором у вигляді грошових коштів в розмірі 

______________(_____________) доларів США, шляхом перерахування грошових коштів 

на банківський рахунок Одержувача інвестицій, зазначений в Договорі, або вказаний 

Одержувачем інвестицій додатково. При цьому обов'язки Інвестора в частині передачі 

Інвестицій (перерахування грошових коштів) за Договором вважаються виконаними з дня 

зарахування грошових коштів на рахунок Одержувача інвестицій. 

 1.3. Інвестиції є власними коштами Інвестора.  

1.4. Інвестиційні кошти повинні використовуватися Одержувачем інвестицій на 

розвиток власного бізнесу (маркетинг, залучення клієнтів, активних трейдеров, 

спекулянтів, інвесторів та інше, що стосується розвитку бізнесу). 

1.5. У разі якщо Одержувачу інвестицій не вдалося отримати прибуток від 

використання інвестиційних засобів, і Інвестор не отримав прибуток від інвестиції, 

отриманні Одержувачем інвестицій грошові кошти, вважаються позикою і Одержувач 

інвестицій сплачує на дану суму позики відсотки в розмірі ____% річних. 

 

 

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

2.1. Інвестиції надаються Інвестором одноразово (єдиним платежем) відповідно до 

умов Договору до «____» _____ 20_року, шляхом стовідсоткового інвестування в сумі і в 

порядку, зазначених у Договорі. 

2.2. Обов'язки Інвестора в частині передачі Інвестицій за Договором вважаються 

виконаними з дня списання коштів (останнього платежу) банком Інвестора з поточного 

рахунку Інвестора та зарахування цих коштів на поточний рахунок Одержувачу інвестицій. 



2.3. Збільшення розміру Інвестицій може здійснюватися тільки на підставі 

додаткової угоди до Договору, що підписується Сторонами. 

2.4. Ризик збільшення обсягу інвестицій у обсязі інвестицій, передбаченого 

Договором, необхідного для досягнення Результату інвестиційної діяльності, приймає на 

себе Інвестор. 

 

3. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 


