протокол

лъ 8

Засiдання НаглядовоТ ради

АкцlонЕрного товАриствА <зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпордтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ГАЛА IHBECT БУД>

{ата, мiсце та час проведення засiдання: 13 червня 2016 року о 11:00
булинок 9-А, офiс 18.

Прлrсутнi: Члени Наглядовоi ради

годи1,1i

за адресою: 01042, м. Киiв, вул. Саперне лолс,

АкцIонЕРнОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФп{овАниЙ вl,]}{чурниЙ
(далi - Фонл):

корпорАтивI-{иЙ IнвЕстишЙниЙ Фонд (гАлА IHBECT Буд>
Голова Наглядовоi ради - Перепелиця Оксана Василiвна;
Секретар Наглядовоi ради - Бруенко Юрiй Олексiйович1
Член Наглядовоi ради - Саранча Олег Вiкторович.

Засidання Наеляdовоt раdч вваэюаеmься правомочнлlмl,t, пlак як прtлс))mнi 100 % склаdу Наеляdовоi раdu.

ПОРЯДОК ЩЕННИii:

l.
2.

Обранlrя Головуючого на засiданнi Наглядовоi ради Фонду.

Про прилбання частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ
ACI1EKT", iлентиtРiкачiйнлiй код З26574Зб (лалi - Товариство).
Про збiльшення статутного капiталу Товариства.
3.
4.
Про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО 'КОМПАI-IIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ

По

"

IНВЕСТ-КОНС,{ЛТИНГ"

Гуку Олегу

В

iкторовичу,

t,telltuoMtl пчплttнню п.оDяdкч deHHozo:

ВИСТУПИВ:
Бруенко Юрiй Олексiйович, який запропонував обрати Головуючtлм на засliданнi ЕIаглядовоi ради Фопду Перепелицю Оксану
Василiвну.

ГОJТОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сго) вiдсоткiв присутнiх, "проти" - немас, "утримались" - немас. Рiшення прийняте одностайно.

ВИР]ЦШЛlI:

Обрати ГоловytочI.rл,I lla засiдаlIнi Наглядовоi ради Фонду Перепелицю Оксану Василiвну.

по Dрvzомч пuпшнню поряdкч deltttozo:
ВИСТУПИВ:

Саранча Олег Вiкторович, який запропонував придбати частку у стат}.тному капiталi Товариства розмiром 34100 (тридцять чотири
тисячi сто) гривень, що складас 10й статутного капiталу Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

- l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх, "проти"

"за"

ВИРIЦПIЛII:

Прилбаrrr частl(у

- немае, "утримались" - немас.

Рiшення прийняте одностайно.

у статутному капiталi Товариства розмiром 34100 (тридцять чотири тисячi сто) гривеllь, що складае

1%о

статуl,rlого капiгалу То вари ства.
по

tt1]l

е

tп

ь

o.rtv

ВИСТУПИt]:

п u пла н tt

ю

п

о

ряd ку l

е tt

tto ео :

Саранча Олег Вiкторович, який запропонував за рахунок додаткового грошового внеску Фонду в розплiрi 2 465 900, 00 грн. (лва
мiльйоtIи чо,гириста шiстдосят п'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копiйок) збiльшити статlтний капiтал Товариства

ГОЛОСУВАЛИ:

- l00 (Сго) вiдсоткiв присутнiх, "проти"
ВИРIЦIИЛ{I:
"за"

- немас, "1тримались" - немас.

Рiшення прийняте одностайно.

За рахунок додаткового грошового внеску Фонду в розмiрi 2 4б5 900, 00 грн. (два мiльйони чотириста шiстдесят п'ять тися.t
дев'яl,сот грIIвень 00 копiйок) збiльшити статlтний капiтал Товариства.

По цепlверпlому пumпнtt.tо поtlяdкч deHHozo:

ВИСТУПИtl:

Юрiй О.цексiйович, який запропонував надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ" Гуку Олегу Вiкторовичу на
пiдставi Щоговору Ns 7-КУА про управлiння активами корлоративного ilлвестицiйного фонду вiд 19 серпня 2015 року па участь )i
Брусrrко

загальних зборах учасникiв Товариства, на пiдписання HoBoi редакчii статуту Товариства вiдповiдно до законодавства.

ГО,ГIОСУВАЛИZ
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх, "проти" - немас, "1дримались" - немас. Рiшення прийняте одностайно.

ВИРIЦIИЛII:
Надати повIlовах(ення директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВlДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛI[]FIЯ
АКТИВАМИ "IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ" Гуку Олегу Вiкторовичу на пiдставi ,Щоговору N9 7-КУД про управлiння активами
корпоративIlого iнвестицiйного фонду вiд l9 серпня 2015 року на участь у загальних зборах учасникiв Товариства, на пiдписання
новоТ редакrtii

статуту Товариства вiдповiдно до законодавства.

ГоловуючиГл на засiданнi
Наглядовоi ради Фонлу

...]

