РIШЕННЯ№

i

АКЦIОВЕРА ПРИВАТНОГО АJЩ]ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БIЗНЕС-ЦЕНТР «ШДЗАМЧЕ»»
(код €ДРПОУ

32408191, мiсцезнаходженпя :

м. Львiв, вул. Б.Хмельнuцького,

15 черви.я 2017

м. Львiв

176)

року

Рiшення прий маеться е:ди ним акцiонером Приватного ак цi он ерного товариства «Б I ЗНЕС
ЦЕНТР

« ПIДЗАМЧ Е»

«ПIДЗАМЧЕ»

або

(надалi

в

Товариство):

текстi

Приватне

Товариство

з

акцiонерне
об.ме:нсе11010

товариство

«БIЗНЕС-ЦЕ НТР

вiдповiдаль11iс11110

«Interset»

(L 15000025812, мiсцезнаходження: 4000 lslaлd Blvd., St. 3004, Ave11tura, FI 33160, USA), в особi
представиика за Довiренiспио вiд 23 вересня 2016 року - Товариства з обмеJ1сеиою
вiдповiдальнiстю «Квiито-Плюс» (Код €ДРПОУ 31897102, мiсцезнаходження; м. Львiв,
вул. Богдана Хмелъницького,

176),

вiд iменi якого , на niдставi Статуту дiе:

nерший

заступник директора Шевчук Олександр Сергiйович

Дата прийняття рiшення

- 15 червня 2017 року

Час прийнятrя рiшення - 12 год. 00 хв.
Мiсце прийняття рiшення - м . Львiв, вул. Б. Хмелышцькоrо,
Рiшення приймасться на пiдстзвi ст.

49

176

Закону Укра"iни «Про акцiонернi товариства»,

вiдповiдно до яко"i у Товариствi з одним акцiонером повноваження загальних зборiв товариства ,
передбаченi статтею 33 Закону Укра·iни «Про акцiонернi товариства» здiйснюються акцiонером
одноосi61-ю.

Дата

складання

акцiонерiв - ста1юм на

перелiку акцiонерiв, якi

мають право

на участь в загальних зборах

24QQ год. 09.06.2017 року.

Згiдно iз Перел iком акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв,
складеного Публiчн им акuiонерним товариством « Нацiонал1,ни й деп озитарiй Укра"iни» , ста11ом на

24.00 год. 09

червня 201 ?'року, заrальна кiлькiсть осiб, включених до r1ерелiку акцiонерiв, якi мають
право на участь у загальних зборах Приватного акцiонерного товариства «Б IЗI-IЕС-ЦЕНТР
«ШдЗАМ ЧЕ» ста новить - 1 (одна) особа, якiй належить 74430 шт. (сiмдесят чотири тисячi
чотириста тридцять штук) простих iменних акцiй, у тому числi 74430 шт. (сiмдесят чотири тисячi
чотириста тридцять штук) простих iменних акuiй, якi враховуються при визначе1111i кворуму та

надають право голосу для вирiшення питань, якi вiдносяться до компетенцi"i Загальних зборiв
акцiонер iв Товариства (голосуючих акцiй), загальною номiнальн ою вартiстю 7 443 000,00 грн. (сiм
мiльйонiв чотириста сорок три тисячi гриве1-1ь нуль копiйок) , що становить

100%

вiд статутного

капiталу Товариства.

Отже, Згiдно iз Перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь в загальв их зборах

акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Б IЗНЕС-ЦЕ НТР « ПIДЗАМЧЕ)}, складеного
Публiчним акцiонер1шм товариством «Нацiональний депозитарiй Укра"iни», станом на 24.00 год. 09
черв11я 2017 року един им акцiонером Приватного акцiонерного товариства «Б IЗН ЕС- ЦЕНТР
«ПIДЗАМ ЧЕ»

-

власником

74430

шт. (сiмдесят чотири тисячi чотириста тридцять штук) простих

iменних акцiй, у тому числi 74430 wт. (сiмдесят чотири тисячi чотириста тридцять штук) простих
iмею1их акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму та надають право голосу для вирiшен11я
пита11ь, якi вiдносяться до компетенцi"i Загальних збор iв акцiонерiв Товариства (голосуючих акцiй),

загальною номiнальною вартiстю

7 443 000,00 грн. (сiм мiльйонiв чотириста сорок три тисячi

гривень нуль копiйок), що становить 100% вiд статутного капiталу Товариства - с
€ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Interset» (L 15000025812, мiсцезнаходження:
lslaпd

Blvd., St. 3004, Ave11tL1ra, FI 33160, USA).

4000

ПОРЯДОК дЕННИЙ:
1.Затвердження звiту Наrлядово·i ради Товариства за

2016

р1к.

Прийняття рiшення за

наслiдками розrляду звiту Наrлядово·i ради.

2.Затвердження звiту Голови Правлiння Товариства за

2016

р. Прийняття рiшення за

наслiдками розrляду звiту Голови Правлiння.

3.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за

2016

рiк. Прийняття рiше1тя за

наслiдками розгляду звiту Ревiзора.

4.Затвердження рiчноrо звiту Товариства за

2016 р.

5.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 р.
ПРИЙНЯТI НАСТУПНI РIШЕННЯ:
По першому питанию порядку денного: Затвердження звiту Наглядово·i ради

1.
Товар11ства за

2016

рiк. Прийняття рiшення з а наслiдками розгляду звiту Наглядовоi" рад11:

Затвердити звiт 1-lаrлядово·i Ради Товариства за

2016

р. Роботу Наrлядово·i Ради за

2016

рiк

визнати задовiльною.
По другому ш1тан1110 порядку денного: Затвердження звiту Голови Правлiння

2.

Товариства за

2016 р. Прийняття рiшення за наслiдкам11 розгляду звiту Голови Правлi11ня :

Затвердити звiт Голови Лравлiння про пiдсумки дiяльностi Товариства за
Голови Правлi111-1я Товариства протяrом
По третьому

3.

2016 р.

2016 р. Роботу

визнати задовiльною.

11пта1шю порядку денного: Затвердження з вiту та

висновкiв

Ревiзора Товар11ства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора :
Затвердити Звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2016 р. Роботу Ревiзора Товариства
протя rом

2016 року

визнати задовiльною.

По

4.
ТоваJ)иства з а

четвертому

2016

шпапшо

порядку

денного:

Затвердженпя

рiчного

звiту

р.:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016р.

5.

По

Товар11ства за

п'ятому пита11ню

2016

порядку денного:

Про

роз1юдiл

прибутку

i

зб11ткiв

р.:

Збиток Товариства у розмiрi

4 673 ,3 тис. rрн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх

перiодiв.

Це

Рiше1111я

мщ:

статус

протоколу

загальних

зборiв

Приватного

акцiоперного

товариства «БIЗНЕС-ЦЕНТР «ШДЗАМЧЕ»».

ПIДПИС €ДИНОГО АКЦIОНЕРА
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiст10
«Това риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ioterset»
(L15000025812, мiсцез11аходже1шя:
4000 lsland Blvd., St. 3004, Aveotura, FI 33160, USA)

Представник за довiре11iстнУ / )
//

Товариство з обмеже11ою вiдповiдальнiстю «Квiнто
Плюс»,
перший

вiд

iменi

заступник

Сергiйович.

якоrо,

на

директора

пiдставi
Шевчук

Статуту

дiс

Олександр

