22.01.2013

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ", місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса,
вул. Михайлівська, 44 (далі - Товариство), керуючись вимогами п. 5 ст. 47 Закону
України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 08 лютого 2013 року об 11:00 за адресою - 65005, м.
Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 803. Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 10:50 у
день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно
мати при собі документ, який ідентифікує особу, представникам акціонерів – документ,
який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на
участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про
припинення їх повноважень.
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.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під
час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати
надіслання (вручення) повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення
загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 803,
відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами член Наглядової ради
– Фоміна Валентина Василівна.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
станом на 24 годину 4 лютого 2013 року.
Телефон для довідок (048) 719-05-96.
Голова Наглядової ради

Слоїк О.Б.

