
 

 
ВАТ "ЗНКІФ "Магістр-фонд дохідний", м. Київ, 01004, Україна, вул. Червоноармійська, 5, 6 пов., блок Д 

Тел./факс: + 38 (044) 494 24 22,  Web: www.am-magister.com 
 
 

ВАТ “ЗНКІФ ”Магістр-фонд дохідний” повідомляє, що 23 квітня 2010 року о 13 годині за адресою: 01004, м. 
Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, Блок – Д, 6 поверх, кімната переговорів, відбудуться Загальні збори 
Акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд ”Магістр – фонд дохідний”.  
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2010р. 
 

ПОРЯДОК ДЕHHИЙ: 
 

1. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства; 
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради; 
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства; 
4. Про затвердження змін до регламенту Товариства; 
5. Про внесення змін до статуту Товариства; 
6. Про затвердження рішення про внесення змін до договору зі зберігачем; 
7. Про затвердження рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами. 

 
Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись з 12 години до 12: 45 у день та за місцем проведення зборів. 
Для участі у зборах при собі мати документ, що засвідчує особу, а представникам – паспорт та належним 
чином оформлену довіреність. 
 
З документами з питань порядку денного Ви можете ознайомитись в офісі Товариства за адресою: 01004, м. 
Київ, вул. Червоноармійська, 5, Блок – Д, 6 поверх. 
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)  

Період  
Найменування показника  

звітний попередній 

Усього активів  1374 1027 

Основні засоби  --- --- 

Довгострокові фінансові інвестиції  --- --- 

Запаси  --- --- 

Сумарна дебіторська заборгованість  5 124 

Грошові кошти та їх еквіваленти  550 135 

Нерозподілений прибуток  - 2229 -2576 

Власний капітал  1374 1027 

Статутний капітал  50555 50555 

Довгострокові зобов'язання  --- --- 

http://www.am-magister.com


Поточні зобов'язання  --- --- 

Чистий прибуток (збиток)  347 -2655 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  --- --- 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  --- --- 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду  --- --- 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  1 1 

 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.  

 
 
Президент  
ВАТ “ЗНКІФ ”Магістр-фонд дохідний” В.В. Шиманський 
 
 


