
1

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі – Товариство)
«08» лютого 2013 р. м. Одеса
Дата складання протоколу 08 лютого  2013 р.
Дата проведення зборів 08 лютого  2013 р.
Час проведення зборів 11.00 – 11.30
Місце проведення зборів 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44, оф. 803
Вид зборів Позачергові
Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у річних (чергових) загальних
зборах акціонерів

станом на 24 годину 4 лютого 2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах

2 юридичні особи

Час початку реєстрації учасників зборів 10.30
Час закінчення реєстрації 10.50
Загальна кількість голосуючих акцій 1 405 752 простих іменних акцій
Кількість акціонерів особисто та/або
представників акціонерів, які зареєструвались для
участі у зборах

2 особи

Кількість голосів, що належить особам, які
зареєструвались для участі у зборах

1 405 752 голосiв, що становить 100,00 % від
загальної кількості голосуючих акцій Товариства
(кворум загальних зборів)

Відповідно до ст. 41 Закону «Про акціонерні товариства», кворум для проведення позачергових зборів
досягнуто, Загальні збори акціонерів є правомочними.

Відповідно до п. 9.2.6 Статуту Товариства та Рішення Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової
ради б/н від 18.01.2013 р.) головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради Слоїк О.Б. Функції секретаря
Загальних зборів Протоколом засідання Наглядової ради б/н від 18.01.2013 р. покладено на Андробченко Л.О.

Реєстрацію акціонерів проведено Реєстраційною комісією, яку призначено на підставі Протоколу
Наглядової ради б/н від 28.01.2013 р. у складі 2 осіб: Крикливий Ігор Ігорович - Голова реєстраційної комісії,
Завезіон Микола Олександрович – член реєстраційної комісії.

Повноваження присутніх акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені.

Загальні збори відкрила Голова Загальних зборів Слоїк Оксана Борисівна, яка повідомила, що позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства 08.02.2013 р. проведені з власної ініціативи Наглядової ради відповідно до
норм чинного законодавства (в тому числі, керуючись частиною 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні
товариства» та п. 9.2.24 Статуту Товариства) на підставі Протоколу Наглядової ради б/н від 18.01.2013 р. Змін та
доповнень до порядку денного не надходило. Письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних
зборів, які призначені на 08.02.2013 р. та їх порядок денний, відповідно до норм чинного законодавства та
Статуту Товариства, були особисто вручені під розпис кожному акціонерові, зазначеному в переліку акціонерів,
складеному в порядку, встановленому законодавством на дату, визначену Наглядовою радою Товариства. Також
повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до норм чинного
законодавства та Статуту Товариства, здійснено шляхом розміщення загального повідомлення в офіційному
друкованому виданні НКЦПФР - «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 13
(1517) від 21.01.2013 р. та на сайті Товариства.

Голосування на Загальних зборах проводилось за принципом одна акція – один голос з використанням
бюлетенів для голосування (форма та текст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства 08.02.2013 року затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової
ради б/н від 28.01.2013 р.)).

Голова Загальних зборів акціонерів запропонувала перейти до роботи за порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
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2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Затвердження змін до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р., а саме Додаткової угоди

№ 2 до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р.
4. Затвердження змін до Договору № ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р. про обслуговування активів корпоративного

інвестиційного фонду між Товариством та Зберігачем ТОВ «Портфельний інвестор», а саме Додаткової
угоди № 3 до Договору № ІСІ-1/11 про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду від
01.06.2011 р.

5. Порядок виплати винагороди Компанії з управління активами – ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» на
2013 р.

РОБОТА ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ

По першому питанню:

Слухали: Голову Загальних зборів Слоїк О.Б. з пропозицією обрати Лічильну комісію позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства в складі 2-х осіб: Борисенкова Марина Володимирівна - Голова комісії, Неврев
Кирило Вікторович – член комісії.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.
Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Обрати лічильну комісію в складі 2-х осіб:
Борисенкова Марина Володимирівна - Голова комісії, Неврев Кирило Вікторович – член комісії.

Підрахунок голосів про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного
законодавства здійснює Секретар Загальних зборів акціонерів – Андробченко Л.О.
Підсумки голосування:
“ЗА,, — 1 405 752  голосiв (100 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
 “ПРОТИ” — 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах).
Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів з 1-го питання порядку денного: Обрати лічильну
комісію в складі 2-х осіб: Борисенкова Марина Володимирівна - Голова комісії, Неврев Кирило Вікторович –
член комісії.

Лічильна комісія у складі 2-х осіб: Борисенкова Марина Володимирівна - Голова комісії, Неврев Кирило
Вікторович – член комісії приступає до виконання своїх обов’язків.

Далі по першому питанню порядку денного виступила Слоїк О.Б., яка запропонувала припинити
повноваження членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів після оголошення Головою
Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.
Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Припинити повноваження членів Лічильної комісії
позачергових Загальних зборів акціонерів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про
закриття Загальних зборів.
Підсумки голосування:
“ЗА,, — 1 405 752 голосiв (100 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
 “ПРОТИ” — 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах).
Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів з 1-го питання порядку денного: Припинити
повноваження членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів після оголошення Головою
Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

По другому питанню:

Слухали: Голову загальних зборів Слоїк О.Б. з пропозицією прийняти наступні рішення з питань порядку
проведення Загальних зборів:

Загальні збори 08.02.2013 року провести відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту Товариства
та згідно із затвердженим 18.01.2013 року на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол засідання
Наглядової ради № б/н від 18.01.2013 року) порядком денним;
голосування на Загальних зборах проводити за принципом одна акція — один голос з використанням
бюлетенів для голосування, форма яких затверджена  на засіданні Наглядової ради Товариства 28.01.2013
року (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 28.01.2013 року).

Заперечень та інших пропозицій не надходило.
Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Загальні збори 08.02.2013 року провести відповідно
до вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та згідно із затвердженим 18.01.2013 року на засіданні
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Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 18.01.2013 року) порядком денним.
Голосування на Загальних зборах проводити за принципом одна акція — один голос з використанням бюлетенів
для голосування, форма яких затверджена  на засіданні Наглядової ради 28.01.2013 року (Протокол засідання
Наглядової ради № б/н від 28.01.2013 року).
Підсумки голосування:
“ЗА,, — 1 405 752 голосiв (100 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
 “ПРОТИ” — 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах).
Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів з 2-го питання порядку денного: Загальні збори
08.02.2013 року провести відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та згідно із
затвердженим 18.01.2013 року на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №
б/н від 18.01.2013 року) порядком денним. Голосування на Загальних зборах проводити за принципом одна акція
— один голос з використанням бюлетенів для голосування, форма яких затверджена  на засіданні Наглядової
ради 28.01.2013 року (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 28.01.2013 року).

По третьому питанню:

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Слоїк О.Б., яка відмітила що станом на 08.02.2013 р. не є
актуальним виявляється внесення змін до Договору № 3 про управління активами від 03.08.2011 р. шляхом
затвердження Додаткової угоди № 2 до Договору про управління активами  № 3 від  03.08.2011 р. між
Товариством та ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент».

Слоїк О.Б. запропонувала поставити на голосування питання щодо затвердження Додаткової угоди № 2 до
Договору про управління активами  № 3 від 03.08.2011 р. між Товариством та ТОВ «КУА «Теком ессет
менеджмент».

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Затвердити Додаткову угоду № 2 до Договору про
управління активами  № 3 від  03.08.2011 р. між Товариством та ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент».

Підсумки голосування:
“ЗА,, —— 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
“ПРОТИ” 1 405 752  голосiв (100 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах).

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів з 3-го питання порядку денного: Не затверджувати
Додаткову угоду № 3 до Договору про управління активами  № 3 від 03.08.2011 р. між Товариством та ТОВ
«КУА «Теком ессет менеджмент».

По четвертому  питанню:

Слухали: Голову Загальних зборів Слоїк О.Б. з пропозицією внести зміни до Договору № ІСІ -1/11 від 01.06.2011
р. про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду між Товариством та Зберігачем ТОВ
«Портфельний інвестор» та затвердити Додаткову угоду № 3 до Договору № ІСІ -1/11 про обслуговування
активів корпоративного інвестиційного фонду від 01.06.2011 р.

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Затвердити Додаткову угоду № 3 до Договору № ІСІ -
1/11 про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду від 01.06.2011 р.  між Товариством та
Зберігачем ТОВ «Портфельний інвестор»
Підсумки голосування:
“ЗА,, — 1 405 752  голосiв (100 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
 “ПРОТИ” — 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосiв (0 % голосiв вiд присутнiх на Зборах).

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів з 4-го питання порядку денного: Затвердити Додаткову
угоду № 3 до Договору № ІСІ -1/11 про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду від
01.06.2011 р. між Товариством та Зберігачем ТОВ «Портфельний інвестор».

По п’ятому питанню:

Слухали: Слоїк О.Б., яка повідомила, що на Загальних зборах акціонерів Товариства 20.12.2012 р. були
затверджені зміни до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р. між Товариством та ТОВ «КУА
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«Теком ессет менеджмент» шляхом укладення Додаткової угоди № 1 від 20.12.2012 р., а також зміни до
Регламенту Товариства, що стосувались перегляду розміру винагороди ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент».

Слоїк О.Б. відмітила про необхідність затвердження акціонерами порядку виплати винагороди Компанії з
управління активами – ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» на 2013 р. та запропонувала виплату винагороди
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» в 2013 році до моменту реєстрації Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку змін до Регламенту Товариства, затверджених на Загальних зборах акціонерів
Товариства 20.12.2012 р. та набрання їх чинності, здійснювати за ставкою, визначеною, чинним Регламентом
Товариства (а саме: розмір  винагороди ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» складає  1 (один) відсоток
середньої вартості чистих активів Фонду). Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку змін до Регламенту Товариства, затверджених на Загальних зборах акціонерів Товариства
20.12.2012 р. та набрання їх чинності, здійснювати виплату винагороди ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» за
ставкою 3,5 (три цілих п’ять десятих) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.

Питання, поставлене на голосування (Проект рішення): Виплату винагороди ТОВ «КУА «Теком ессет
менеджмент» в 2013 році до моменту реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
змін до Регламенту Товариства, затверджених на Загальних зборах акціонерів Товариства 20.12.2012 р. та
набрання їх чинності, здійснювати за ставкою, визначеною, чинним Регламентом Товариства (а саме: розмір
винагороди ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» складає  1 (один) відсоток середньої вартості чистих активів
Фонду). Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку змін до Регламенту
Товариства, затверджених на Загальних зборах акціонерів Товариства 20.12.2012 р. та набрання їх чинності,
здійснювати виплату винагороди ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» за ставкою 3,5 (три цілих п’ять десятих)
відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.

Голосували:
“ЗА,, — 1 405 752  голосiв (100 % голосiв вiд присутнiх на Зборах),
“ПРОТИ” — 0 голосiв,
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосiв.

Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів з 5-го питання порядку денного: виплату винагороди
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» в 2013 році до моменту реєстрації Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку змін до Регламенту Товариства, затверджених на Загальних зборах акціонерів
Товариства 20.12.2012 р. та набрання їх чинності, здійснювати за ставкою, визначеною, чинним Регламентом
Товариства (а саме: розмір  винагороди ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» складає  1 (один) відсоток
середньої вартості чистих активів Фонду). Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку змін до Регламенту Товариства, затверджених на Загальних зборах акціонерів Товариства
20.12.2012 р. та набрання їх чинності, здійснювати виплату винагороди ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» за
ставкою 3,5 (три цілих п’ять десятих) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.

Порядок денний вичерпано.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Слоїк О.Б. оголошує Загальні збори закритими.

Голова зборів – Голова Наглядової ради  ______________________/ Слоїк О.Б./

Секретар зборів _____________________/ Андробченко Л.О./
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