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3дсiдацня НдглядовоI рядш

ПУБЛFIНОГО АКЦIОIIЕРНОГО ТОВАРИСТВА (зАКРИТИЙ IIЕД{ВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНtIУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ГЛОБАЛ>
,Щата,

мiсце та час проведсllня засiдацня: 10 всресня 2015 року о 10:00 годцнi за адресою: м. Киiц вул, Сiкорського Iгоря

Авiаконсгрукгор4 бул.

1, оф, 524.

IlI_:rTil
!:lI Цчaa49"9i рчи
вЕнчурнии корпордтиВний

ПУБЛIЧНОrО АКЦIОНЕРНОго товАриствА (зАкритий нЕдивЕрсиФlковдний
IнвЕстицlЙниЙ Фонд <ГЛоБдIл (далi - товарисгво):

ГолоЕд Наглядовоi рддп - Грпщук СOргiй Мцхайлович.
Секретар НrглядовоI рдди - Рибчинськlлй Вiталifi Фелорович.
Член IIlглядовоl рrдп - Сулrцький Сергiй Володимирович,
Звсidання HaatйoBol раdц вваасаюпься правомочнлlмu, пак ях прuсупнi 100

О%

cMady Наzлйовоi раdu.

Порядок девнпй:

1.

2.

Про обранuя Головl-1 засiдання.
Про налапня згодц Еа придбання у Рогальського I.I. частини частки в стат}тному KaпiTa,,Ii

З.
4.

Про збiльшсння стат)тяого капiталу ТовАриствА з оБМЕяtЕною вIдпоВIДДЛЬНIСТЮ (ОКТД ДЛЬЯНС);
Про перерозподiл часгок у Стац,тпому капiтмi ТОвАриствА з оБмЕжЕною вIдповIдлпьнIстю (октд

ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ (ОКТА АЛЬЯНС)j

5.__Про розробленяя та затвФджеflня Hoвoi редакцiI

АJIЬянсD.

6,

Стаryту ТОВАРИСтвд з

товдриствд з оБмЕжЕною

дJъянсD.
оБмЕжЕною вIдповIдлrьнlстЮ (октд

Про на,дання повЕовtuiк€Ilь.

по пеошому питанню пооядкч девпого слчхали:

РибчинськогО Вiталiя Федоровцч4 який зацропояуваВ обрати ГоловоЮ засiдаrrяя
михайловича,

-

Голову Наглядовоi радц Грищ}ка Сергiя

Голлосувма:
"за' - l00 (Сто) вiдсоткiв присlпяiх на засiданвi Наглядово'i ради,
"проти" - немас,
"утримались" - нсмае,
Рiшення прийняге односгайно,

ВrtDiшили:
Обратц Головою засiдавня

-

Голову Наглядовоi рали Грищука Сергiя Михайдовича.

по дочголtч питанню порядкч дснного слчхали;

Рибчивського Вiталiя Фсдорович4 який запропоцував надати згоду щодо придбаrня Товарисгвом Рог&]ьського Iгоря Iгоровича
у
частини частки в сТат}тяому капiталi Тов (окТд дJъЯНС> в розмiрi 2 000 (двi тисячi гривень 00 копifiок),
що стацЪвп." 0,8ОИ
статупrого капiталУ тов (октд длЬЯНС) та уклести вйповiдций договiр K)TIiBлi продажу (BИcTynn""""j
у
капiталi ТоВ <оКТА АJIЬянс),
"u""n, "rury.ro"y

Голосувмц:

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв прис}т]iх на засiлапнi Нагляловоi рали,
"проти" - нема€,
")лриммись" - немае.

Рiшення прийняте одiостайно.

ВиDiшилиi

Товарцством у Рогмьського lгоря Iгоровича частини чаgтки в стат}тяому капiталi тоВ (окТд
щодо
ччч_lгоду
Альянс) в розмiрi_придбавця
2 000 (.пвi тисячi гривеuь 00 копiйок), що стаЕовить 0,86Уо стат}тЕого капiталу ТОЁ (окТд дльянсD та
укласги вiдповiдний договiр купiвлi - продФку (вцступленяя) частки у стацпному капiталi ТОВ (Окiд дльянс>.

по тоетьомv питанню порядку денвого слчхали;
Рибчинською Вiталiя Федоровича_ яклй запропоrrувitв за рахдок додатковоло грошового внеску Товариства в
розмiрi
64 038 000,00 (шrlтлссят чотири мiльйони тридцять BiciM тисяч) гривень 00 копiйок .bin"rr.n стацтний капiтал тоВ (окТд

ДJЪЯНС)) до 64 270 000 (шigгдссят чотири мiльйопи двiстi сiмдосят тисяч) гривень 00 копiйок.
Голосувола:
"за" - 100 (Сто) BИcoTKiB присlтнiх на засiлапиi Наглядовоi р4ди,
"цроти" - нема€,

"утиммись"

- немас.

Рiшеяня прийняrе одностайно.

Виоiшили:

За paxlrroK додаткового грошового внсску Товарисгва в розмiрi 64 038 000,00 (шiсrдесят чотири мiльйови тридцять BiciМ тисяч)
гривеlIь 00 копiйок збiльшити стат}тний капiтал тов (окТд длЬянс)) до 64 270 000 (шiстдесят чотири мiлiйояи двigгi сiмдесят
тисяч) грив€нь 00 копiйок.

по четвертомv пптанню пооядкч дснного слчхали:
РибчцнськогО Вiталй Федоровича" який запропонував у зв'язкУ iз змiвою складУ
уIасвикiв ТОВ (ОКТД ДJIЬЯНСD, а також у
зв язту iз збilт!енням стат}тЕого капiталу ТОВ (октА АлЬянс), здiйснити псрерозподiл часток Статlтному капiталi ТоБ
у
<<ОКТА

АJIЬЯIiС> наступним чицом:

. Частка Рогальського Iгоря lгоровича скла,дае 2З0 000,00 (двiстi тридцять тисяч) гривень 00 копiйок, що с"гаповить 0,36Оlо (яуль
цiлих тридцrть шiсть сотих) вiдсотка Статутного капiталу ТоВ (ОКТД ДЛЬЯНС,);
, Частка !Ублiчного акцiонерного товариства (зАкРиТИй нЕд4вЕрсиФIковАниЙ вЕtгIурний корпордтивний
-

IнвЕстицIинии ФОНД (ГЛОБДЛ)), склада€

64 040 000 (шiстдссят чотири мiльйоЕи сорок тисяч)

фивевь 00 копiйок, цо

стаrrовить 99,64Уо (дев'яцосто дев'ять цiлих шiстдссят чотири сотих) вiдсотка СтатуIного капiталу

Голоqполц:

"за" - l00 (сто) вiдсоткiв
"проти" - немае,
"1тримались" - немае.

ТОв (окТд длЬянсD.

лрисlтнiх ва засiданнi наглядовоi ради,

Рiшевня прийЕяге одtrостайно.
ВиDiшили:

Здiйснити псрерозцодiл часток у Статлному капiталi ТОВ (ОкТА АлЬЯнс) наgгупним чином:
частка Рогальського Iгоря Iгоровича складас 2З0 000,00 (двiqгi тридцять тисяч) гривснь 00 копiйоц що стаяовlть 0,ЗбУо (Еудь
цiлих тридцrть шiсть сотих) вйсотка стат}твого капiталу тов (октА АJъянс);

-

Чаgгка Публiчного акцiонерного товариства

IнвЕстицlиний ФОНД (ГЛОБАЛ)), складае

(зАкРиТиЙ нЕдивЕрсиФlковдниЙ вЕнtryрний корпордтивний

64 040 000 (шiсгдесят чотири мiльйони сорок тисяч) гривень 00 копiйок, що

стмовить 99,64Уо (дев'яносто дев'ять цiлих шiсгдссят чотири сотих) вiдсотка Стат}тrrого капiталу ТОв

(октд длЬянс).

по п'ятомч питдняю поDядкч деняого с.лчхtли:
Рибчинського Вiталй Федоровича' який запропоrrував за рсзультатами проведсtшя Загальнrтх зборiв ТОВ (октд дJIЬянсD
вЕсст!r вiдповИнi змiни до Статуry ТОВ (ОКТД ДJЪЯНСD у зв'язку з чим, Стаýт ТОВ (ОКТд дЛьянс) викласгц в повiй
рсдакцii та провесги його дертtавну рессграцiю,

Голосуволu:

l00 (ст0) вiдсоткiв присlтнiх яа засйаяЕi наглядовоi ради,
"проти" _ нсмае,
")дримались" - немае.
РiшевЕя прийняге одЕостайно.
"за" -

ВиDiшили:

За результатами проведенця Загальних зборiв тов (октд длЬянсD вЕести вiдповйнi змiви до Статуry Тов
зв'язку з чим, Стацп тов (октА АлЬяНСr, викласrи в яовiй редакцiiта лрвесrи його державЕу
рс€сграцiю.

(октд дJъянс)' у

по шостому питднню порядкч денного слчхали:

ТОВАРиствА з оБмЕжЕною вIдповIддъною
(коМпАнш з УгРАвлIшUI АктивАМи (lнвЕст-коНСАЛТИНГD Гуку Олеry Вiкrоровичу повновахення Еа представлеЕllя
iBTcpeciB Товарисгва на загаJIьIlt{х зборах расяикiв ТОВ <ОКТА АJЬЯНСD з правом пйпису сгатуry Тов (окТд длЬянсD, а
Рибчипського Вiталiя Федорович4 який запропоЕував надати fuрекrору

також Bcix itlших документiв, якi буддь яеобхiднi у зв'язку iз прийнятIям рiшеяь яа цьому засiданнi НахлядовоТ Ради Товарисrва.

Голоqвапu:

"за" - l00 (сто) вiдсоткiв
"проти" - немае,
"уrримались" - пемае.

прислнiх на засiланяi Наглядовоi ради,

РiшенЕя прийняте одяоqтайЕо,

Виоiшили:

нцати Диреmору товАРисТвА з оБмЕ)I(Еною

вIдповIдАьною (компднш

з

упрдвлнtUI дктивдми

<IHBEсT_

КОНСАJIТИНГ> Гуку Олегу Вirгоровичу повЕоваDкення яа представлення iHTepeciB Товарисгва яа загальIrих зборм учасникiв
тоВ (октд дЛЬяНСlr з правом пiдпису сгатуry ТОВ (ОКТД ДJIЬЯНСD, а також Bcix iвших док5меятiв, якi будlть яеобхiднi у
зв'язку iз прийяяттrм рiшень на цьому засiдаЕнi Наглrдовоi Ради Товариства.

il:O;ii,.ý*

IIiддцщ:

Голова здсiдаяЕя НдглядовоI рдди Товаряствд
Грищук СOргifi Михаfiлович

:.:

a

