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Засiдання Наглядовоi ради

ПУБJIIЧНОГО АКIЦО. НЕРНОГО ТОВАРИСТВА <аАКРИТIПi НЕДIВЕРСИФIКОВАIIИI1
вЕIгI}?нIпi корпорАтивIIиI1 IнвЕстиIцIfuшй Фонд ((глоБАл>
мiсце та час проведення засiдаппя: 16 листопада 2015 року
КиiЪ, вул. Сiкорського Iгоря ABiaKoHcTpyKTopa, буд. 1, оф. 524.

,Щата,

о 10:00 годинi за адресою: м,

Прпсутнi:
Члени Наглядовоi рали IТУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТIДl

нЕдивЕрсиФIковАIIиЙ вЕнчурниIl корпорАтившй пшвстrпlЙпшi
<<ГЛОБАJЬ> (ла.лi

- IIАТ <ГЛОБАЛ>):

ооrц

Голова Наглядовоi радп - Грищук Сергiй Мшхайловпч.
Секретар Ilаглядовоi ради - Рпбчпцськпй Вiталiй Федоровпч.
Член Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володпмировпч.
ЗасiданtrЯ Наглядово'i ради ввlDкаютьСя правомочнимИ, так як присутнi
ради.

l00 % складу Наглядовоi

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦАЛЬНIСТЮ (d(OMIIAHL]Я З
}aIРАВЛIННЯ АКТИВАМИ <dНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ), iдентифiкацiйний код за СДПОУ
зz7l0з95, Лiцензiя Нацiона.льноi комiсil з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення
Запрошенi

фонловому ринку - лiяльнiсть з 1,травлiння активами iнституцiйних
АЕ Nч 28683 1, видана 12.ОЗ.20|4 року, строк дii
лiцензii: з 26.0з.2012 року по необмежений TepMiH, в особi !иректора Гука Олега Вiкторовича,
який дiе на пiдставi Статуry.
ПРОфеСiЙНОТ ДiЯЛЬНОСТi На

iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами) cepii

Порядок деннпй:
1. Про обранtя Голови засiдання,
2. Про надання згоди на створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ
(МАЛИНСЬкА СоНяLlнА ГЕнЕРАЦlЯ)
та формування Статлного капiталу
Товариства, роздiлу часток мiж засновниками.
3. Про наданНя повновalкенЬ на здiйсненнЯ необхiдних дiй пов'язаних зi ствtlренням

ТОВАРИСТВА
ГЕНЕРАЦIЯ)

З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВlДАЛЬНIСТЮ (МАЛИНСЬКА СОНЯЧНА

.

По пеDшомч питанню поDядкy денного слчхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонрав обрати Головою засiдання
Наглядовоi ради Грицука Сергiя Михайловича.

-

Голову

Голосувалu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"yn римались" - немас.
Рiшенrrя прийня l е одностайно.

Впrriшпли:
Обрапu Головою засidання - Голову Наzляdовоi' padu Грutцука Серziя Мuхайловuча.
По дDчгому питанню поDядкч денного слчхалп:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонував надати згоду на створення (заснування) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МАЛИНСЬКА СОI{ЯЧНА
ГЕНЕРАЦUI> (надалi за текстом - Товариство) з часткою в стат)лному капiталi Товарис-l,ва у
розмiрi - 999 000.00 (дев'ятсоТ дев'яностО дев'ять тисяч) гривень, що становить 99,90 вiдсоткiв
статlпного капiталу i вiдповiдас 99,90 голосам,
Голосувсчlu:

(Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"),тримались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

на сlпворення (заснування) - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ кМАЛИНСЬКА COЮILIHA ГЕНЕРДЦIЯ) з часmкою в сmаmуmному
капimапi Товарuсmва у розл,tiрi - 999 000.00 (dев'яmсоm dев'яносmо dев'яmь muсяч) epuBe+b, u|o
Наdаmu зzоdу

сmановumь 99,90 BidcomKiB сmаmуmноzо капimалу i вidповiOае 99,90 zолосаs,t.

По тDетьомч питанню попядку денного слчхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запроповував надати Директору ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIД{Ш,НОЮ (КОМПАНlЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (IHBECTКОНСАЛТИНГ) Гуку Олегу Вiкторовичу повновzDкення на лредставлення iHTepeciB ПАТ
(ГЛОБАЛ) на загальних зборах засновникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНlСТЮ (МАЛИНСЬКА СОНrННА ГЕНЕРАЦIЯ) з правом пiдпису стат}"гу
Товариства, а також Bcix iнших документiв, якi булуть необхiднi у зв'язку iз прийнятгям рiшень на
цьому засiданнi Наглядовоi Ради Товариства.
Голосувалu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв прис}тнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немас,
"угримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Випiшилп:

Наdаmu Щuрекmору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНОЮ кКОМПДНIЯ З
УПРДВЛIННЯ АКТИВДМИ к IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ> повноваlсення на преdсmавлення iтmepeciB
Товарuсmва на заzальнuх зборах эасновнuкiв ТОВДРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кМАЛИНСЬКА COHrtTttM ГЕНЕРДЦIЯ> з правом 2олосrвання по Bci.I,l
пuлпання]чl поряёку dенноzо mа пidпuсу Сmаmуmу ТОВДРИСТВД З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кl,[АЛИНСЬКА СОН5ILIНД ГЕНЕРАЦIfu, а mакоас Bcix iншuх doKyMeHmiB,
в mo.1ly чuслi проmоколiв заzальнuх зборiв засновкiв (учаснuкiв), 0овiренослпей, якi буdуmь необхiDнi
у зв'язку iз прuйняlпmям piuleHb на цьому засidаннi Наzляdовоi Раdu ToBaptcmBa,

лядовоiрадп Товариства

АвлIння

