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На засiданнi Наглядовот ради .АК[(IонЕрного товАриствд (ЗдкРИТиЙ нЕдивЕрсиФIковдниЙВЕНtIУРний корпорАТиВний IНВЕсТицlйний ФонД (ДIЛоВйй aвii; (лалi за текстом- ToBaprrcTBo)
присугнi:
Член НагляДовоТ радИ - КаiЪськиЙ Володимир Володимирович;
Член НаглядовоТ ради - Костюк Вiкторiя IBaHiBHa;
Член Наглядовоi ради - Солтис дндрiй Iванович.

на засiданнi Наглядовоi ради присутнi Bci iT члени, Засiдання Наглядовот ради вважаеться правомочним.
За згодою Bcix членiв Наглядовоi ради головУючим на засiданнi НаглядовоI ради е член НаглядовоТ ради - КаТнський
Володимир Володимирович.
Мiсце проведення засiдання: '79026,Львiвська обл., MicTo Львiв, вулиця пЕрсЕнкIвКД, булинок 70.
{ата та час проведення засiданняz 06.02.2О20, 14:30 - 15:00.

IIротокол j\ъ 06-02-20
Засiдання НаглядовоТ рuд"

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <€АКРИТИil НЕДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕIГIУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <ДIЛОВИЙ CBIT)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення шляхом заснування Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <ГРtн ЕстЕЙт
ПлЮСD (скорочене найменування - ТоВ (ГРIн ЕсТЕЙТ ПЛЮс)))

По перлuому пumанню Поряlку deHHoeo:
Виступили:
Голова НаглядовоТ Ради Товариства КаТнський Володимир ВолоДимирович, який запропонуваВ з MeToIo ведення
господарськоТ дiяльностi ч::Llуj"у-l1tТ результатами прибутку створити шляхом заснування Товариство з обмеженою
вiдповiдальНiстю <ГРIН ЕстЕЙТ ПЛЮС) (скорочене 

"uй"."уuu"пя -..ТоВ кГРrН всiвиТ-ii.liЮЬri, одним iз
засновникiв якого на 50% висryпить.Акцiонерне товариство <ЗАКРИтиЙ нЕдивЕрсиФIковдний вЁнчурнийКОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кЩIЛоЬиЙ CBIT), iлентифiкачiЙний код за с.щрпоу: 4204977|), та
ВнесТи вклаД Акцiонерного товариства (ЗАкРиТиЙ НЕДИВЕрсиФlковАний вЕнчурни;й корпорАтивiийIнвЕстицIйниЙ ФонД кДIЛОЬИЙ CBIT) до статутного капiта-пу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстrо <ГРIН
Е_стЕЙТ ПлЮс) грошовими коштами в розмiрi l0000b,00 (сто тисяч) гривень 00 коп.
Голосували:
"за" - КаiЪський В.В,, Костюк B.I., Солтис Д.I. - усього 100 (Сто) вiдсоткiв голосiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,"проти" - немаеr "lтримались'' - немае.
Рiшення прийняте одностайно.
Вирiшили:
З метоЮ ведеЕнЯ господарськоТ дiяльностi та отриманtUI за ii результатами прибутку створити шляхом заснування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кГРlн ЕстЕЙт ПЛЮaD (скорочене'пuйr.пуuuпня - Тов (ГРIн вiтЁйт
ПЛЮС))), одним iз засновникiв якого на 5ОYо вис-тупить Акчiонерне товариство (ЗдкРИТi4й нвдивЪрсйоrковднйи
ВЕНtIУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд uдlловйй cBli", iо""тифiкаuiйний код за сщрпоу:
42049,7,1l), та внести вкJIад Дкцiонерного товариства кЗдКРИТИЙ нЕдивЕрсибtковдний - 

ввн.iурниЙкорпордТивниЙ IнвЕстицIйниЙ ЬонД кдl.тiовиЙ CBIT) до статутного капiталу Товариства з обмеженою
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЮ КГРIН ЕСТЕЙТ ПЛЮС) грошовими коштами в розмiрi l0000б,00 (сто тисяч) грru.пi 00 *on

ПIflПИСИ:
Головуючий
Голова НаглядовоI ради Товариства
Ка[нський Володимир Володимирович

т одlа---ъ:r*
(ф

_\"о

ffi


