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(Протокол від 14.12.2011р.)

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

1. Викласти п. 2.15 Розділу 2 в наступній редакції:
«

2.15. Інформація про пов'язаних осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Інформація про засновників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група №
з/п

Повне найменування
юридичної особи – засновника,

заявника чи
прізвище, ім'я, по батькові

фізичної
особи – власника (акціонера) та

посадової особи
заявника

Ідентифікаційний
код

за ЄДРПОУ
юридичної

особи - засновника,
заявника або

ідентифікаційний
номер фізичної

особи (за наявності)

Місцезнаходження
юридичної

особи чи паспортні
дані фізичної особи, щодо якої

подається
інформація

Частка в
статутному

капіталі
КІФ, %

1 2 3 4 5 6
А Засновники – фізичні особи

- - - - -
Б Засновники – юридичні особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙН» 32400653

65026, м. Одеса, пл.
Катерининська, буд. 4 0

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ТЕКОМ ЕССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ»

32696957 65005, м. Одеса, вул.
Михайлівська, буд. 44 7,23

В Голова наглядової ради КІФ

1 Слоїк Оксана Борисівна
2614002623

Паспорт серія СМ№750602,
виданий Хаджибеївським ВМ

Суворовського РВ ОМУ УМВС
України в Одеській області ,

10.06.2005 р
Адреса: м. Одеса, вул. Нікітіна,

буд. 91, кв.6

-

Усього: 7,23

Інформація про пов’язаних фізичних осіб засновників (акціонерів, які володіють часткою,
      що становить не менше 20% статутного капіталу ) корпоративного інвестиційного фонду

N
з
/
п

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної

особи – засновника
(акціонера), членів

її сім’ї та інших
пов’язаних осіб

Ідентифіка
ційний

номер (за
наявності)

Символ
юридичної
особи щодо
якої існує

пов’язаність
(*)

Ідентифікаційни
й код за

ЄДРПОУ
юридичної

особи, щодо якої
існує

пов’язаність

Найменування
юридичної

особи, щодо
якої існує

пов’язаність

Місцезнаход
ження

юридичної
особи, щодо

якої існує
пов’язаність

Частка в
статутному

капіталі
пов’язаної особи,

%

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

(*) т – торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д -
депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське
товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20%)

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь засновники



         (акціонери, які володіють часткою, що становить не менше 20% статутного капіталу)  корпоративного
інвестиційного фонду- юридичні особи

N
з/п

Ідентифіка-
ційний код
за ЄДРПОУ
засновника
(акціонера)

КІФ

Символ
юридичної

особи, щодо
якої існує
пов'яза-
ність(*)

Ідентифіка-
ційний код
за ЄДРПОУ
юридичної

особи, щодо
якої існує

пов'язаність

Повне
найменування

юридичної
особи, щодо

якої існує
пов'язаність

Місцезнахо-
дження

юридичної
особи, щодо

якої існує
пов'яза-

ність

Частка
в

статут-
ному

капіта-
лі , %

1 2 3 4 5 6 7

1 33723441 і 33657620

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Одеса, вул.
Михайлівська, 44 83,14

 (*) т – торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д -
депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське
товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20%)

Інформація про осіб, які володіють не менше 20% статутного  капіталу  юридичних осіб – засновників (акціонерів, які
володіють часткою, що становить

            не менше 20% статутного капіталу)  корпоративного інвестиційного фонду

N
з/п

Ідентифіка-
ційний код
за ЄДРПОУ
юридичної

особи -
засновника
(акціонера)

КІФ

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
або ідентифіка-
ційний номер

фізичної особи -
учасника  засновника

(акціонера)
КІФ (за наявності)

Повне найменування
юридичної особи або

прізвище, ім'я,
по батькові фізичної

особи - учасника
засновника
(акціонера)

КІФ

Місцезнахо-
дження

юридичної особи
або паспортні
дані фізичної

особи -
учасника  засновника

(акціонера)
КІФ

Частка в
статут-
ному

капіталі
КІФ, %

1 2 3 4 5 6

1 33723441 1828302195 Родін Юрій
Олександрович

Паспорт серії КЕ№120487,
виданий Центральним РВ

ОМУ УМВС України в
Одеській області 01.02.96р.

83,14

2 33723441 1656700617 Беккер Марк
Ісаакович

Паспорт серії КЕ№459993,
виданий Київським РВ ОМУ
УМВС України в Одеській

області 04.11.96р.

83,14

Інформація про юридичних осіб, у яких фонд бере участь

N
з/п

Ідентифіка
ці-

йний код
за

ЄДРПОУ
КІФ

Символ
юридичної

особи,
щодо якої

існує
пов'яза-
ність(*)

Ідентифі-
каційний

код за
ЄДРПОУ

юридичної
особи, щодо

якої існує
пов'яза-

ність

Повне
наймену-

вання
юридичної

особи, щодо
якої існує
пов'яза-

ність

Місцезнахо-
дження

юридичної
особи, щодо

якої існує
пов'яза-

ність

Частка в
статут-
ному

капіталі
юридичної
особи, %

1 2 3 4 5 6 7

1 33657620 і 00217863

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

«ОДЕСЬКЕ
ВИРОБНИЧЕ

ОБ’ЄДНАННЯ
«ХОЛОДМАШ»

м. Одеса, вул.
Головківська,

57/1
43,04

2 33657620 і 34672922

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕКОМ

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

м. Одеса, вул.
Михайлівська,

44-В
91,00

3 33657620 і 00217863 ТОВАРИСТВО З Одеська обл., 87,10



ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Овідіопольський
р-н,

с. Мар’янівка,
 вул. Леніна, 12

4 33657620 і 34320884

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНФАРМ»

м. Одеса, вул.
Михайлівська,

буд 44
24,90

 (*) т – торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д -
депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське
товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20%)

Інформація про пов’язаних осіб голови наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

N
з
/
п

Прізвище,
ім’я, по
батькові
голови

наглядової
ради КІФ
та членів
його сім’ї

Ідентифіка
ційний

номер (за
наявності)

Символ
юридичної

особи,
щодо якої

існує
пов’язаніс

ть (*)

Ідентифікаційн
ий код за
ЄДРПОУ

юридичної
особи, щодо

якої існує
пов’язаність

Повне найменування
юридичної особи,
щодо якої існує

пов’язаність

Місцезнаходжен-
ня юридичної

особи, щодо якої
існує

пов’язаність

Частка в
статутном
у капіталі
пов’язаної
особи, %

Посада у
пов’язаній

особі

1 2 3 4 5 6 7 8 9

і 33657620

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

ФОНД
«СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ»

м. Одеса, вул.
Михайлівська,

буд. 44
0

Голова
Наглядової

ради

1
Слоїк

Оксана
Борисівна

261400262
3

і 33723441

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ

«ІНВЕСТИЦІЙНА
ПІВДЕННА

КОМПАНІЯ»

м. Одеса, вул.
Михайлівська,

буд. 44
0 Директор

(*) т – торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д -
депозитарії, з – зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське
товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому не менше 20%)

2. Викласти п. 5.8 Розділу 5 в наступній редакції:
«5.8 Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:

Юридичні особи – резиденти

Повне найменування Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Номер телефону

та факсу
Підприємство «Теком» у вигляді

Товариства з обмеженою
відповідальністю

14286247 65026, м. Одеса, пров. Сабанський, 2,
кв. 2 (048) 719-05-27

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Юртал» 32400669 65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 2,

2 (048) 719-05-44

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Гамбрінус» 33017456 65044, м. Одеса, просп. Гагаріна, буд.

9 (048) 719-05-82

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Фінпрод» 35049694 65005, м. Одеса, вул.. Михайлівська,

буд. 44 (048) 719-05-20

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Сайтленд» 35049668 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська,

буд. 44 (048) 719-05-50

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Одіс-Груп» 33988172 65005, м. Одеса, вул.  Михайлівська,

буд. 44 (048) 719-05-68

Публічне акціонерне товариство
«Аптечна мережа «Фармація» 22447055 65026, м. Одеса, вул. Жуковського,

буд. 20 (048) 720-51-42



Товариство з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна

південна компанія»
33723441 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська,

буд. 44 (048) 719-05-10

Товариство з обмеженою
відповідальністю

«Компанія з управління активами
«Теком ессет менеджмент»

32696957 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська,
буд. 44 (048) 719-05-96

УКРАЇНСЬКО-ГЕРМАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВІВІЕН ГМБХ» У

ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

19347226 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська,
буд. 44 (048) 719-05-26

Підприємство «Техно-Інформ» у
вигляді Товариства з обмеженою

відповідальністю
31493244 65026, м. Одеса, вул. Щепкіна, буд. 4 (048) 719-05-25

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Капітал» 31851107 65026, м. Одеса, вул. Пастера, буд 19 (048) 719-05-71

Приватне акціонерне товариство
страхова компанія «ТЕКОМ» 25050281 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська,

буд. 44 (048) 719-05-21

Приватне акціонерне товариство
страхова компанія «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» 32509024 65014, м Одеса, пров. Сабанський,

буд. 2 кв.2 (048) 719-05-72

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТЕКОМ

ДЕВЕЛОПМЕНТ»
34672922 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська,

буд. 44 -В (048) 719-05-24

Фізичні особи
Прізвище, ім’я, по батькові Ідентифікаційний номер (за наявності)

Беккер Марк Ісаакович 1656700617
Беккер Любов Самуїлівна 1709921523
Родін Юрій Олександрович 1828302195
Родіна Тамара Михайлівна Відсутній з релігійних причин

3. Викласти Розділ 8 в наступній редакції:

«8. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:
8.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР».
8.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13892951.
8.3. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44-В.
8.4. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме

депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – з 20.05.2010 до 20.05.2015 р.».
4. Викласти п. 10.4 та 10.5 Розділу 10 в наступній редакції:

«10.4. Строк дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги № 2515, видане Рішенням Аудиторської палати України – з 23.02.2001 р. до 30.11.2015 р.
10.5.Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,

що надають послуги на ринку цінних паперів, виданого Комісією: з 25.01.2011 до 30.11.2015р.»
5. В пунктах 2.10 та 5.14 замінити слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у всіх відмінках на слова
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у всіх відмінках.

 14.12.2011 р.

В.О. Директора
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Теком ессет менеджмент» Л.О. Андробченко
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