26 березня 2012 р.

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ", місцезнаходження: Україна, 65005,
м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, 27
квітня 2012 року о 10:00 за місцезнаходженням Товариства - 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 803. Реєстрація
учасників зборів з 09:30 до 09:50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі
документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену
згідно з чинним законодавством.
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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» про результати діяльності
Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2011
року.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства. Затвердження розміру річних
дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Внесення змін до Положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову раду» шляхом викладення їх у новій
редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради Товариства.
14. Про 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 № 2 від
27.04.2012 р. до Договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду № ІСІ-1/11 від 01.06.2011 р.).
15. Про затвердження змін до Договору про управління активами № 3 від 03.08.2011 р. між Товариством та ТОВ «КУА
«Теком ессет менеджмент», а саме Додаткової угоди № 1 від 27.04.2012 р. до Договору про управління активами № 3 від
03.08.2011 р.).
16. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання відповідних повноважень.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника

період

Усього активів

звітний
264 208

попередній
295 998

Основні засоби

0

0

93 728

123 698

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

92 669

96 038

Грошові кошти та їх еквіваленти

14 719

11 407

Нерозподілений прибуток

137 650

169 127

Власний капітал

263 706

295 183

Статутний капітал

141 556

141 556

Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси

Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання

0

0

502

815

8 523

51 914

1 265 116

1 196 432

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

0

0

Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: з 23.03.2012 р. 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 – Крикливий Ігор Ігорович.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 23 квітня
2012 року.
Телефон для довідок (048) 719-05-96.
Голова Наглядової ради

