
IIротокол лъ 26-02-20
Засiданllя НаглядовоТ рали

АкцIонврного товАриствА (aАк р итиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕ н ч ур н и Й
КОРПОРАТИВНИЙ IНВВСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ДIЛОВИЙ CBIT>

м, Львiв

На засiданнi Наглядовоi

26 лютого 2020 року

товАриствА (ЗАкритиЙради АКЦIОНЕРНОГО
нвдивЕрсиФIковАнIд1 вЕ[гIурниЙ корпорАтивниЙ IнввстицlЙниЙ оонд (дtловиЙ
CBIT> (лалi за текстом- Товариство) присутнi:
Член НагляловоТ ради - Каiнський Володимир Володимирович;
Член НаглядовоТ ради - Костюк Вiкторiя IBaHiBHa:
Член НаглядовоТ ради - Солтис Анлрiй Iванович.

На засiданнi НаглядовоТ ради присутнi Bci if члени. Засiдання НаглядовоТ ради вва)I(а€ться правомочllим.
За згодою Bcix членiв НаглядовоТ ради головуючим на засiданнi НаглядовоТ ради € член НаглядовоТ рали
КаТнський Володимир Володимирович.
Мiсце проведення засiдання: '79026, Львiвська обл., MicTo Львiв. ВУЛИLЦ ПЕРСЕНКIВКА, булинок 70.

fl,aTa та час проведення засiданлlя:26.02.2020, |4:З0 - l5:00.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Про надання Товариством позики розмiром 50 000 000,00 гривень Товариству з обмеженою
вiдповiдальнiстю (ПЛЕЯДА ЛЬВIВ), код С.ЩПОУ 4З010808, та затвердження вiдповiдного
договору.

По першому пumанню Попяdкч deHHozo:
Сrrухали:
Голову НаглядовоТ ради Товариства Каihського Володимира Володимировича, який повiдомив про
необхiднiсть надання Товариством позики Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю кПЛЕЯ!Д ЛЬВIВ>, та

укJIадання вiдповiдного договору на наступних умовах: сума позики становить 50000000,00 грн. (п'ятдесят
мiльйонiв) грн. 00 коп.; повернення позики - не пiзнiше 3l грулня 2020 року; проценти (вiдсотки) за
користуваншI позикою становлять 12 О% рiчних вiд суми договору.
Голосувалlл:
"за" - Каiнський В.В., Костюк B.I., Солтис A.I. - усього 100 (Сто) вiдсоткiв голосiв присутнiх на засiданнi
НаглядовоТ ради,
"проти" - немае, "утрlлма.ппсь" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

постановили:
Надати за рахунок активiв Товариства позику Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю (ПЛЕЯДА ЛЬВlВ)),
кол еlРПОУ 4З010808, на насryпних умовах: сума позики становить 50000000,00 грн, (п'ятдесят мiльйонiв)
грн. 00 коп.; повернення позики - не пiзнiше 31 грулня 2020 року; проценти (вiдсотки) за корисryвання
позикою становлять |2Yо рiчних вiд суми договору. Затвердити вiдповiдний договiр позики та уповнов€Dкити
директора ТОВ KKOMIIAHUI З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ), яке дiс вiд iMeHi, в
iHTepecax та за p:rxyнoK Товариства на пiдставi .Щоговору .}lЬЗ-КIФ про управлiння активами корпоративного
iнвестицiйного фондr вiд 05 червня 20l9p., Захарова Т.е. пiдписати вiдповiдний договiр позики на зазначених
вище yмoB:lx.

Головуючиl't
Голова Наглядовоi радп Товариства
КаТнський Володимир Володимирович
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