
IIротокол J\ъ 27-02-20
Засhання Наглядовоi ради

АКЦIОНВРНОГО ТОВАРИСТВА (ёАКРИТИИ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ ВЕНtll.РНИИ
корпорАтивниI1 IHBE стицйIil4Й Ф онд (дIловI4I1 с BIT>

м. Львiв 27 лотого 2020 року

на засiданнi наглядовоi ради АкцIОнЕРНоГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕнtIурний корпорАтивниЙ IнвЕстицlЙниЙ Фонд (дIЛоВиЙ CBITD (далi за текстом- Товариство)
присутнi:
Член НаглядовоТ ради - КаiЪський Володимир Володимировl.тч;
Член Наглядовоi ради - Костюк Вiкторiя IBaHiBHa;

Член Наглядовоi ради - Солтис Анлрiй Iванович.

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

.Щ,ата та час проведення засйанняz 27.02.2020,l4',З0 - l5:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

l. Про приватне розмiщення акцiй Товариства та укладання договору купiвлi-пролажу акчiй з ТОВ (ТРЕЙДБУД
ЛТД> (код за еШПОУ 4262660З).

2. Про приватне розмiщення акцiй Товариства та укJIаданнrl договору купiвлi-пролажу акцiй з ТоВ кIНТЕНСИВ>
(кол за СДРПОУ 3058З077).

По першому пumанню Поряdку dенноzо:
Висryпили:
голова Наглядовоi рали Товариства Катнський Володимир Володимирович, який повiдомив про надходження заявки на

придбання акцiй Товариства вiд ТОВ кТРЕЙДБУД ЛТ,Щ> на загальну суму 8'000'000,00 грн. (BiciM мiльйонiв гривень 00

копiйок); також BiH повiдомив про необхiднiсть затвердження договору купiвлi-пролажу акчiй з ТОВ (ТРЕИДБУД ЛТД)
на зазначену вище суму вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiъи.
Голосувми:
"за" _ Каiнський В.В., Костюк B.I., Солтис A.I. - усього l00 (Сто) вiдсоткiв голосiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ рали,
"проти" - немае, "5примались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Здiйснити приватне розмiщення акцiй Товариства та затвердити договiр купiвлi-пролажу акчiй з ТоВ кТРЕИЩБУ[ ЛТЩ>

на загilIьнУ суму 8'000'000,00 грн. (BiciM мiльйонiв гривенЬ 00 копiйок) вiдповiдно до вимог чинного законодавства

УкраiЪи. Уповноважити директора ТОВ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ кЛЬВIВ КЕПIТАЛ), яке дiе вiД

iMeHi, в iHTepecax та за рахунок Товариства на пiдставi ,Щоговору Ns3-КIФ про управлiння активами корпоративнОгО

iнвестицiйного фонду вiд 05 червня2019р., Захарова Т.е. пiдписати вiдповiдний договiр на зазначених вище умОвах.

По lpyzoMy пumанню Поряdку leHHozo:
Висryпили:
Голова Наглядовоi рали Товариства Каiнський Володимир Володиl"tировиtl, якиЙ повiдомив про надходження ЗаяВки На

придбання акцiй Товариства вiд ТоВ кIНТЕнсИВ) на загirльну суму 12'000'000,00 грн. (,Щванадцять мiльйонiв гривень

00 копiйок); також BiH повiдомив про необхiднiсть затвердження договору купiвлi-пролажу акчiй з ТОВ кIНТЕНСИВ> На

зазЕачену вище сFиу вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраТни.
Голосували:
"за" - КаТнський В.В., Костюк B.I., Солтис A.I. - усього 100 (Сто) вiдсоткiв голосiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - нема€"'угримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

ilpй:Ж#*иватне розмiщення акцiй Товариства та затвердити договiр купiвлi-пролажу акцiй з ТОВ <IНТЕНСИВ> на

загrrльну суму l2'000'000,00 грн. (,Щраналцять мiльйонiв гривень 00 ко iдповiдно до вимог чинного законодавства

Украiни. Уловноважити директора ТОВ кКОМПАНIЯ З УПР. кЛЬВIВ кЕПIТАЛ)), яке дiе вiд
iMeHi, в iHTepecax та за рахунок Товариства на пiдставi iння активами корпоративного
iнвестицiйного фонду вiд 05 червня20|9р., Захарова Т.е. пiдп

Головуючий
Голова НаглядовоI ради Товариства
КаТнський Володимир Володимирович

на зазначених вище умовах.


