
IIротокол лъ 25-02-20
Засiдання Наглядовоi рали

АкцlонЕрного товАриствА (ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстицlЙниЙ Фонд (дIловиЙ свI,t>

м. Львiв 25 лютого 2020 року

На засiданнi Наглядовоi ради дкIцонЕРноГо ТоВдРисТВд (ЗдкРиТиЙ
нЕд,IвЕрсиФIковАIilшl вЕIIчурниЙ корпорАтивниЙ rнвrстицЙниЙ Фош (дIловий
CBIT> (далi за текстом- Товариство) присутнi:
Член НаглядовоТ ради * Каihський Володимир Володимирович;
Член НаглядовоТ ради - Костюк Вiкторiя IBaHiBHa;
Член НаглядовоI ради - Солтис днлрiй Iванович.

На засiданнi НаглядовоТ ради присугнi Bci ii.tпени. Засiдання НаглядовоТ ради вважаеться правомочним.
За згодою Bcix членiв Наглядовоi ради головуючим на засiданнi НаглядовоТ ради е член НаглядовоТ ради -
КаiЪський Володимир Володимирович.
Мiсце проведення засiдання: 79026, Львiвська обл., MicTo Львiв, ВУЛИЦЯ ПЕРСЕНКIВКА, булинок 70.

[ата та час проведення засiдання: 25.02.2020,14.З0 - 15:00.

ПОРЯДОК ДЕННLЙ:

l. Про приватне розмiщення акцiй Товариства та укJIадан}ш договору купiвлi-продажу акцiй з ТОВ
ктвЕЙ.ЩvД ЛТД) (код за еДРПоУ 426266О3).

По першому пumанню Поряdtу deHHozo:
Висryпrrли:
Голова НаглядовоТ ради Товариства КаiЪський Володимир Володимирович, який повiдомив про надходження
заявки на придбання акцiй Товариства вiд ТОВ (ТРЕЙДБУД ЛТ.Щ> на загальну суму 20'000'000,00 грн.
(Двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок); також BiH повiдомив про необхiднiсть затвердження договору
купiвлi-продажу акцiй з ТОВ (ТРЕЙДБУД ЛТ,Щ> на зzвначену вище суму вiдповiдно до вимог чинного
законодавства Украiни.
Голосували:
"за" - Каiнський В.В., Костюк B.I., Солтис A.I. - усього l00 (Сто) вiдсоткiв голосiв присугнiх на засiданнi
Наглядовоi ради,
"проти" - немас, "утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Здiйснити приватне розмiщення акцiй Товариства та затвердити договiр купiвлi-продФку акцiй з ТОВ
(ТРЕЙДБУД ЛТД>> на загаJIьну суму 20'000'000,00 Фн. (Двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) вiдповiдно
до вимог чинного законодавства Украihи. Уповноважити дирекгора ТОВ (КОМПАНlЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ кJЪВIВ КЕПIТАЛ), яке дiе вiд iMeHi, в iHTepecax та за рахунок Товариства на пiдставi !оговору
J!ЬЗ-КIФ про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонду вiд 05 червня 2019р,, Захарова Т.С.
пiдписати вiдповiдний договiр на зазначених вище умовах.

ПIЩIIИСИ:

Головуючlrr"r
Голова НаглядовоТ ради Товариства
КаТнський Володипrир Володимирович
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