протокол

лъ 2б

3асiдання Наглядовоi радlл

пУБлFIного АкЦIонЕРного товАриствА (зАкритId нЕдивЕрсиФIковднIдi вЕнчуршцi
КОРПОРЛТИВНИЙ IНВЕСТИЦЙНИЙ ФОНД <ГЛОВДJЬ>
(далi - Фонд)

м.

КиiЪ

16

лютого 20lбр.

Мiсце проведення засiдання Цаглядовоi ради: 04112, м, КиЪ, вул. Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, буд.l,
нежитлове примiщення Ne 524 (пiтера Г).
Щата i час провелення засiдання Наглядовоi ради: Iб лютого 20lб року о 09 гол. 00 хв.
Всього до Наглядовоi рали Фонду обрано три особи.
Присугнi три особи а саме:

Голова наглядовоI ради - Ахременко Вiкгор Михайлович;
Секретар наглядовоI ради - Рпбчинський Вiталiй Федоровцч;
Член наглядовоI ради - Сулдцькцй Сергiй Володимпрович.
У вiдповiдностi до вимог 3У <Про iнститути спiльного iнвестування> та статлу Фонлу лане засiдання нагJrядовоТ
ради е правомочним.

Кожен

з

членiв наглядовоi ради товариства ма€

oмll

голос.

Порялок денний:

l,
2.

Про обранrя Голови засiдання.
Про налання згоди на придбання у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

3,

Про налання повноважень.

ВIДпоВIДАЛьнIсТЮ (компднIя з
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (УKPAIHCЬKE IНВЕСТИЦIЙНЕ ТоВАРисТВо) частини частки в ýтатутному
капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФlНДНСОВД КОМПДНUI (СУчдСнД
HEPyxoMIcTb).
по пепшомч питанню порядкч денного слчхали:
Рибчицського Вiталй Фелоровича, який запропоЕ}зав обрати Головою засiдання
Ахременка BiKTopa Михайловича.

-

Голову Наглядовоi ради

Голосувапu:

"за" - 100 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"угримались" - немас.

Рiшення прийняте одностайно.

ВиDiшцли:

Обрати Головою засiлання

- Голову Наглядовоi

ради Ахременка BiKTopa Михайловича.

по лпугому питанню попядкч денного слухали:

ТоВдРиствд з
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIШUI АКТИВАМИ (YKPAIHCЬKE
IНВЕСТИЦIЙfi ТОВАРИСТВО)) частини частки в стат}тному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБмЕЖЕнОЮ
ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА KOMIIAHUI (СУЧАСНА HEPYXOMICTЬ) в розмiрi 2 lб0 000, 00 грн. (два
мiльйони сто шiстдесят тисяч гривень 00 копiйок), що становить 90lо статутного капiталу ТоВдРИСТВд З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАНUI (СУЧАСНА HEPYXOMICTЬD та ук.]Iасти
вiдповiдrrий договiр купiвлi - пролажу (вiдступлення) частки у cTaTyIHoMy капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIМЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (СУ!ЦСНА HEPYXOMICTЬ).
дхременка BiKTopa Михайловича, який запропон}ъав надати згоду щодо придбання Товариством у

Голосувалu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
";примались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Випiшилп:

надати згоду щоло придбанrrя Товариством у ТоВАРиСТВА З оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДАЛЬнIсТЮ
(компАнIя з уtIрАвлIнrш АктивАми (yKPAiHcbKE IнвЕстицIЙнЕ товАриство) частини частки в
статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМIIАНIЯ
(СУЧАСНА HEPYXOMICTЬ) в розмiрi 2 160 000, 00 грн. (лва мйьйони сто шiстдесят тися.I гривень 00 копiйок),
що становить 9Оlо статуIного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ KCyIIACHA HEPyXoMlcTb) та укласти вiдповiлний договiр купiвлi - продажу (вiдступлення) частки
у стат}тному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
(сУЧАснА HEPYXOMICTЬ).

IIо TDeTboMv пt-lтанцю поDядкч д€нного сJrYхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонрав на пiдставi Щоговору Nэ3-КУА про управлiння активами
Товариства вiд 26.08.20l4p. надати Щиректору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI[АЛ5Ц916 ,'*ОМПАНUI
з уIIрДвлIНН'I ДКТИВДМИ (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) Гуку Олеry Вiкторовиtlу повновФкенIr1 на укJIаденЕя
логовору ц.пЬлi-продажу (вiдстуrLленrrя) частки у статрЕому капiталi тоВАРисТВА З оБМЕжЕноЮ

ВiДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА KOMIIAHUI (СУIIАСНА HEPyxoMIcTb>

оБмЕжЕною вIдповI[лд511161ю (компАнIя
IНВЕСТИЦIЙНЕ ТОВАРИСТВО)

з

з

ТОВАРИСТВОМ З

уIрАвлlннrI АктивАми (укрАiнськЕ

Голосувмu:
"за" - l00 (Сто) вiлсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"],трш'1ались" - нема€.
РiIлення прийняте одностайно.

Вирiшпли:
Nэ3-КУА про управлiння активами Товариства вiд 26.08.2014р. надати Директору
з оБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНОЮ (КОМПАНUI З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (IHBEсTКОНСДЛТИНГ) Гуку Олегу Вiкторовиr{у повноваженнJI на укпаденшI договору купiвлi-пролажу (вiдступлення)
частки у стат}тному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАJЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА KOMIIAHUI
на пiлставi Щоговору

товдриствА

(СУЧАСНА HEPYXOMICTЬ> з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIМЛЬНIСТЮ (КОМПАНUI
УПРАВЛIНIUI АКТИВАМИ (УКРАiНСЬКЕ IНВЕСТИЦIЙНЕ ТОВАРИСТВО)

пiдппси:
Голова засйання наглядовот ради товариства
Ахременко Вiкгор Мпхайловхч
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