ПРотокол

N9 31

Засiдання Hal ляловоi рали

пуБлtчного дкцIонЕрного тоВлРисТВл (з4критиЙ нЕдивЕрсиФIковднии вЕнчурнии
КОРПОРАТИВН Ий ФОНД (ДIНЕРО>
(далi - Фонд)

м.

КИiв

30 березня 2016р,

Мiсце проведення засiдання Наглядовоi рали: 04l l9, м. Киiв, вул. Зоологiчна, 5/1, корпус 3.

о l0 год,
[ата i чiс проведення засiдання НаглядовоТ ради: 30 березяя 20lб року

00 хв,

Всього до Наглядовоi ради Фонду обрано три особи,
Присутнi три особи а саме:
Голова Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй Дамирович.
секретар Наглядовоi ради - Гриненко свiтлана степанiвна,
Член Наглядовоi ради - Федоров Антон Володимирович.

Запрошенi:
щирЪктор

товдриствд

(tНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ>

з

оБмЕжЕною вIдповlддльною (компднIя

з

упрдвлlння дктивдми

Гук Олег Вiкторович,

наглядовоТ
до вI,Iмог ЗУ <Про iнститути спiльного irrвестуванняli та Стаryту Фонду дане засiдання
ради е [равомочним.
кожен з членiв наглядовоТ ради товариства ма€ один гоJlос.

У вiдповiдностi

Порядок денний:
l, Про обранIrя Головуючого засiдання Наглядовоi ради.
Z. Про 11Йuпп" згод, ,а придбання тоВАРисТВом

з оБмЕжЕною вIдповIдАЛьнIстЮ (коМпАнIЯ З
упрдвлlннЯ дктивдмИ (IНВЕст-консДЛТИНГ> (лалi - ТоВ кКУД (IнВЕст-консДЛТИНГ>) у
пуБлlчного дкцIонЕрного товАриствА кЗАкрИТИй НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙЗ
ТОВАРИСТВА
iорпордтивний iнввстицйний ФоНД коПТIМАЛ> частки в статутному капiталi (куд
KIHBECT_
тов
(ковдльськд
на
вступ
IHBEсT) та
оБмЕжЕною вIдповIддльнlстю
консАЛТИНГ)доскладУУrасникiвТоВАРИстВАзоБМЕжЕноЮВIДпоВIДАлЬнIСТЮ(коВдЛЬсЬкд
IHBECT).
(коВдлЬсЬкд
З. Про збiльшення статутного капiталу ТОВДРиствд з оБмЕжЕною вIдповIДдльнIстЮ
IHBECT).

4,

Про надання повноважень,

По пеDшомY питанню поDядкY денного слчхали:
НаглядовоТ ради засtдання
ф"""r-" C"tr*ry Степанiвну, яка запропонува11а обрати Головуючим засiдання

,

Голову НаглядовоТ ради Гусейнова Сергiя ,Щамировича.

Голос!вNlu:

"за" - l00 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiдацнi НаглядовоТ радti,
"проти" - немас,
"1тримались" - немас.

Рiшення прийняте одностайно.

ВиDiшrrли:

бфБiI--о"у.чим

засiдання Наглядовоi ради Засiлання

по дDчгомч питанню поDядкч денного слчхалц:

- Голову

Наглядовот ради Гусейнова Сергiя ,щамировича.

тоВ (кУА (IнВЕС-Г-конСАлТИнГ))
(зАкритЙЙ
нЕДиВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
v пуБлlчного дкцlонЕрного товАриствА
в с]атутному капirалi lОВАРИСГВАЗ
частини
частки
kорпордтивний lнввстицrйний ФонД "ОПТlмАЛ,,
Г)".й"""" С"р.й Д"rировича, який запропонував

надати зголу на прилбання

оБмЕжЕноЮ вIдповIддльнIСТЮ кКоВАЛЬСЬкА IHBECT) в розмiрi 80 240,00 грн, (вiсiмлесят тисяч двiстi
.pru"r" 0Ь' копiйок), пlо становить o,1yo СТаТУТНОГо капiталу ТОВДриствд з оБмЕжЕною
"оро*
- пролажу (вiпступлення)
вЙповiддльнrстю (коЁдльСькд IHBECT), укласти вiдповiдний поговiр купiвлi
(коВАЛЬсЬкА
lHBEcT) та
вIдповIдАльнIстЮ
З
оБмЕжЕноЮ
ТОВАриствА
капiталi
ччБп" у
"*rуr"оrу тов <куд кIнвЕст_консдлтинг) до складу уrасникiв товдриствд з оБмЕжЕною
пuочr"..ооуЪч
""iуп
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОВАЛЬСЬКА IHBEсT).

Голосувалu:
"за" - 100 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Виоiшили:

на придбання ТОВ (КУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) у ПУБЛtЧНОГО АКЦlОНЕРНОГО
товдриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнtIурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ
flадати згоду

ФОНД (ОПТIМАЛ>l частини частки в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

(КОВДЛЬСЬКД IHBEсT) в розмiрi 80 240,00 грн. (вiсiмдесят тисяч двiстi сорок гривень 00 копiйок), що становить
0,1%о статlтного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОВАЛЬСЬКА IHBECT),
укласти вiдповiдний договiр купiвлi - пролажу (вiлступлення) частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОВАЛЬСЬКА IHBECT)) та надати згоду rra вст),п ТОВ кКУА (IHBEсTКОНСАЛТИНГ) до складу учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОВАЛЬСЬКА
IHBEcT),
По TDeTI'oMy питанцю поDядкч денного слYхали:
Гусейнова Сергiя Щамировича, який запропонував за рахунок додаткового грошового внеску Фонду в розмiрi
92З62't0,00 грн. (дев'ять мiльйонiв двiстi тридцять шiсть тисяч двiстi сiмдесят гривень 00 копiйок) збiльшити
статутний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВIДАЛЬНIСТЮ

(КОВАЛЬСЬКА IHBECT).

Голосувg-цu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
")лримались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

За рахунок додаткового fрошового внеску Фонду в розмiрi 92З6270,00 грн. (дев'ять мiльйонiв двiстi тидrить
шiсть тисяч двiстi сiмдесят гривень 00 копiйок) збiльшити статутний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОВАЛЬСЬКА IHBEсT).

по четвеDтомY питанЕю пооядкч денного слчхали:

Гриненко Свiтлану Степанiвну, яка запропонувала на пiдставi ,Щоговору ЛЪ 4-КУА про управлiння активами Фонду
вiд З0.10,20l4р. надати ,Щиректору ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ> Гуку Олеry Вiкторовичу повноваженця на
(ковАЛЬськА
1"racTb в Загальних зборах 1"rасникiв ТоВАРисТВА З оБМЕжЕноЮ ВlДПоВIДАлЬнIстю
IHBECT> якi вiлбудуться З0.0З.2016р. вiд iМeнi Фонду з правом прийняття рiшень з ycix питань порядку денного.

Голосувlлu:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв лрисутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно,

Випiшили:

на пiдставi ,Щоговору N9 4-кУд про управлiння активами Фонлу вiл зO.t0.20l4р. надати Директору ТоВ кКУА
(IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ> Гуку Олегу Вiкторовичу повновакеншI на }лIасть в Загальних зборах 1^lасникiв
> якi вiдбудуться 30,03.2016р, вiд
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ IДАЛЬНIСТЮ (К
iMeHi Фонду з правом прийнятrя рiшень з ycix питань порядку

//ýнцfiвЕрсllФ|haij1"зА;\Ё]li l7

Пiдписи:
Голова засiданая Наглядовоi ради Фонду
Гусейнов Сергiй.Щамирович

ознайомленi:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНОЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIНIUI

АКТИВАМИ КIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)
Гук Олег Вiкторович

:r

вlнчурнilй

l

