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Засiдаrrнs Ндглядовоt ради

ПУБЛIIlНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСтВА (здкРитий нЕдивЕрсиФIковдний вЕнчурний

корпорАтивниЙ IнвЕстшцlйниЙ Фонд (глоБАл},

Дата, мiсце та час проведеяня засiдапвя: 02 листопада 2015 рокУ
Авiаконсгрукгора, буд. l, оф. 524,

о

10;00 годинi за адресою: м. КиiЪ, вул. Сiкорського Iгоря

Ч-лсни Наглядовоi рчи пУБлIчного АкцIонЕрного товАриствА (здкРитиЙ нЕдивЕрсиФlковдниЙ
вЕнчурний корпордтивtIиЙ IнвЕстицIЙriиЙ Фонд кглоБдль (далi _ товариство):

Присряi:

Голова Ндглядовоi ради - Грищук Сергiй Михаfiлович.
Сскретар НлглядовоI радш - Рибчинський Вiталiй Федорович.
Ьоя Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимировшч.
Засidання Наzля.dовоI раdu ввах!сqюпься правомочнllfulu, пак ях прuсуtпнi l00

ОЙ

склаОу Нае]йовоt раdu.

Порядок денний;

1.
2.

Про обраняя Голови засiдавня.
Про наданвя згоди на придбаtrня у Перепелиui о.В, частини частки в стат)двому капiталi

3.
4.

Про перерозподiл часгок у Статцяому капiталi

ВIДПОВIДАЛЬНIСТО

(ЖК-БУДIНВЕСТ KoMIIAHI>;

ТоВдРИСтвд з оБмЕжЕною

вIДlОВIддльнIстю (жк-Бу!IнвЕст компднь;
ТоВАРисТвА з оБмE)I(EноЮ вIдповIддJIьнIСТЮ (ЖК-БУДIНВЕСТ

Про збiльшення сгат}тного калiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕ)I(EНОЮ

коМпАнI)_

5. Про розроблсння та затверджецня Hoвoi редакцii Статлу ТОВАРИСтвд
БУДIНВЕСТ КОМПАНlD,

6.

з оБмЕ)I(Eною вlдповIддJIЬнlсТю (жк-

Про rrадацЕя повновФксць,

по пеDшомч питднню поDядкч денного слtа!ли:
РибчияськогО Вiталiя Федоровича" який запротIонував обрати Годовою засЙання
михайловича.

-

Голову Наглядовоi ради Гр}ruiука Сергiя

Голосувалц:
"за" - l00 (Сто) вИсоткiв присутцiх на засiданЕi На.глядовоi ради,

"пром"

- цема€,

"}тримались" - нсмае.
РiшенЕя прийняте одяоФайно.

ВпDiшrrлп:

Обрати Головою засiдання

-

Голову Наглядовоi ради Грищука Сергй Михайловича.

по дрvгомч питlпню пооядку денцого слчхалп:

Рибчинськоrо Вiталiя Федорович4 якиЙ запропонував надати згоду що.ао придбанЕя Товариством у Перепелицi Оксани Василiвни
ТОВ (ЖК-БУДIНВЕСТ KoMIIAHI)) в розмiрi l 000 (олна тисяча гривень 00 копiйок), що
стаrrовить 0,б7уО стат)пногО капiталу ТОВ <жк_БуднвЕсТ коМIIднID т& укластп вiдповiдций договiр купiвлi
продажу
(вiдступлення) частки у статlтному капiталi ТОВ (ЖК-БУДIНВЕСТ КОМПАНI).
Голосувалц:
"за" - l00 (сто) вiдсоткiв прасутнiх на засианнi наглядовоi ради,
"проти" - Hcмaq
"}тримались" - нсма€.
Рiшення прийцяте одностайно.
ЧаСТИЕИ ЧаСТКИ В СТаТ}ТНОМУ КаПiТаЛi

-

Випiшили:

надати згоду щодо придбаrня Товарисгвом у Перепеличi оксани Василiвни часмни частки в стат)тному капiталi Тов (жкБудIнвЕсТ KOMIIAHI> в розмiрi 1 000 (одна тисяча гривснь 00 копiйок), що стаповить 0,670Z стат}тного капiталу ТОВ (ЖКБудIнвЕсТ КоМпАнI) та укласти вiдповiдний доловiр купiвлi - продажу (вИсгуплення) час.*о у с,,,аrlrиому капiталi ТОВ

(ЖК-БУДIНВЕСТ КОМПАНL,.

по тDетьомy питавяю поDядкy дсвного слyхалЕ:

РибчинськогО Вiталiя ФедорвиЧа, який запропонУвав за paxytloк додаткового грошового внеску Товариства в
розмiрi
lб 000 000,00 (шiстнадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок збiльшцти стат)дний капiтал ТоВ (ЖК-БУДНВЕСТ КОМПДНID до
lб l50 000 (шiсгнадцять мiльйонiв сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок.
Голос!вqлц:
"за" - l00 (сто) вiдсоткiв присутнiх яа засiлавнi Наг,rяловоi рми,
"протц" _ Heмaq
"}тримались" - немае.
РiцеtIня прийняте одцосгайво.

виоiшилиl
За рахупок додmкового грошового вЕеску Товариства в розмiрi 16 000 000,00 (шiФнадцять мiльйонiв) гривевь 00 копiйок
збiльшити стаqпний капiтал ТОВ (ЖК-БУДIНВЕСТ КоМПАНIл до lб l50 000 (цiстнадцять мiльйоuiв сто п'ятдесят тисяч)
гривевь 00 копiйок.

по четвертомч питанвю пооядкч денного слчхдли;

Рибчинського Вiталiя Федоровича' який запропонував у зв'язку iз змiною складу учасникiв ТОВ (ЖК-БУДlНВЕСТ коМПдНl>, а
такох у зв'язку iз збiльшенвям стат}тного капiталу ТОВ (ЖК-БУДIНВЕСТ коМпАнID, здiйснити перерOзподiл часток у
(ЖК-БУДIНВЕСТ
Стат}тному капiталi ТОВ
КОМПАНID наступним чином:
, Часгка Перепелицi Оксани Василiвни складас 149 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копiйок, що сгаrrовить 0,927о
(нуль чiлих дев'яноqто двi сотих) вiдсютка Стат}тного капiталу ТОВ (Ж-БУДIНВЕСТ КОМПАНI)):

-

Частка !Ублiчпого акцiоперяого товариства

IнВЕстицIинии ФонД (гЛоБдJI)),

(ЗАкРитий нЕдивЕрсиФIковдниЙ вЕнчурний корпордтивний

складае [6 001 000 (шiстналчять мiльйонiв одва тисяча) гривсЕь 00 колiйок, цо становить
99,08% (девяиощо дсв'ять цiлих Biciм сотих) вiдсотка Статутного капiталу тов (жк-БудIнвЕсi компАнID,
Голоqуоапu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх ва засiданнi Наглядовоi р4ди,
"проти" - немас,

"утимались"

- псмае,

Рiшенuя прийняте одностайно.

ВиDiшилп:

Злiйснити uсрерозподiл часток у Стацпному капiталi ТОВ (Жк-БудIнвЕст коМПАНID наступним чином:
Часгка Перепелицi Оксани Василiвни склада€ l49 000,00 (сто сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копiйок, що qгановить 0,92Уо
(нуль цiлих дев'яносто двi сотих) вiдсотка Статl.пrого капiтапу ТОВ dКК-БУДНВЕСТ iОЙПАнI));

-

-

Частка {Jублiчного акцiонсрного товариства

IнвЕстицIинии ФОНД'

(зАкРитиЙ нЕдивЕрсиФIковдниЙ вЕнчурний корпордтивний

<ГЛОБДJI>, сКладас 16 00l 000 (шiстнадцять мiльйовiв одна тпсяча) гривень 00 копiйок, що становить
99,087о (дев'яцоgго дсв'ять цiлих BiciM сотих) вiдсотка Стацпного капiта,ry тов (жк-БудlнвЕсt компАнI).

по п'ятому питдяню пооядкч денного слухалlл:
Рлrбчинського Вiталiя Федорович4 який залропоЕ}вав за рФультатами проведення Загальних зборiв ТОВ (ЖК-БУДIНВЕСТ
комIIднЬ внести вiдповiднi змiпи до СтатlтУ ТОВ (ЖК-БУДIНвЕсТ коМпднI)) у зв'язку з чим, Стат}т ТоВ (жкБУДIНВЕСТ КОМПДН[) викласги в яовiй релакчii та провесги йою державЕу рееqфацiю.
rопосувмц:
"за" - l00 (Сто) вИсоткiв присlтнiх на засйанпi Наглядовоi ради,
"проти" - вемас,
"1тримались" - вемас.
Рiшсння прийняте одноФайно.

Вшоiшили:

За результатами проведення загальних зборiв тов (Жк-БУДlнВЕсТ коМПАНI> внести вiдповiднi змiни до стат}ту тоВ (ЖкБудIнвЕст коМпАнI)) У 3в'язку з чим, Стаryт ТОВ (ЖК-БУДlНВЕСт коМпАнI)' викпасти в цовiй редакцii т; пЬовести йоIо
державну рессграцiю,

по шостомч питанню пооядкч девного слухали:

Рибчинського Вiталiя Фсдоровича, який запроповував Iiадатц Дирекгору

ТОВДриствд

з оБмЕжЕною вIдповIдАльною
Олегу Вimоровичу повноважевня на представлення
iнTepeciв Товариqтва на загальних зборах у|асяикiв ТОВ (){К-БудIнвЕст комПАНI> з правоЙ пiлпису сгатуту ТОЪ <ЖКБудIнвЕст комПАНID, а також Bcix iнших документiв, якi будlть необхiднi у зв'язку iз прийнятrям pibcHb на цьому засiданнi
Наглядовоi Ради Товариства.

(коМпАнIя

З

УпРАвлння АктивАМи (IнвЕст-конСАЛТИНГ> Гуку

Голоq|вgлu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв прислнiх ва засiдаI{нi Наглядовоi радц,
"проти" - HeМag
")дримались" - нема€.
Рiшення приitнятс одноqгайЕо,

Виоiшили:

надати Дирекгору

ТовАРИствА з оБмЕжЕною вIдповIддльною (компднIя з упрдвлIння дктивдми (IHBEсT_

ОЛСТУ Вiкторовичу повновФкенця
Ц9!С$ЦНIt
|УЗУ
ТОВ ()iК,БУДIНВЕСТ KoMIlAHl> з правом

на представлення iHTcpeciB Товариства на загмьцих зборах учасникiв
пiдпису стач,ту ТОВ (}К-БУДIНВЕст коМПднI)), атакож Bcix iнших документiв,
якi буд}ть необхiднi у зв'язку iз прийвятгям рiшень на цьому засiданнi Наглядовоi

Пiдппси:

Голов! зlсiдаriня НаглядовоI рядп Тоsариствr
Грищук СOргiй Михайлович
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