
(ЗА) Вiзнюк Анна IBaHiBHa,
геннадiй Геннадiйович,
геннадiй Михайлович

Васюков
Васюков

l00% присутнiх

кПРоТИ> немас
КУТРИМАВСЯ> нема€

1

(dОНIВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП), iдентифiкацiйший код 43587948,
(надалi - Товариство)

.Цата провелення засiдання: <l6> липня 2020 року
Мiсце проведення засhання: УкраТна, м. КиiЪ, вул. ,Щiлова, бул. 6, кабiнет 4
Час проведення засiдання: l3:30

Присутнi: Члени НаглядовоТ рали Товариства, а саме:
- Вiзнюк Анна IBaHiBHa (паспорт cepiT СВ ЛЪ 3687Зl, виданий Мелiтопольським МВ УМВС УкраТни в

Запорiзькiй областi 07 липня 200l року, ресстрачiйний номер облiковоТ картки платника податкiв 3l050l2428);
- Васюков Геннадiй Геннадiйович (паспорт cepiT СА N9 7507lЗ, виданий Комунарським РВ УМВС УкраТни

в Запорiзькiй областi 22 травня l998 року, реестрачiйний номер облiковоТ картки платника податкiв
27482l90З5);

- Васюков Геннадiй Михайлович (паспорт cepii СЮ Ns l55343, виданий Комунарським РВ ЗМУ ГУМВС
УкраТни в Запорiзькiй областi l9 вересня 2009 року, реестрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв
l 874809255).

BidnoBidHo do сm. 37 Закону YKpaiHu <Про iнсmumуmu спiльноео iнвесmуванняD mа п.п,7.9 сm. 7 Сmаmуmу
Товарuсmва засidаttня Наеляdовоi padu Товарuсmва е правоrйочнлtJvl dля розеляdу mа вuрiшення пumань,

включенuх dо поряdку deHHoeo
оБРАЛИ:

Головуюча на зосiаапцi Наzllяlовоi раdu Товарuсmва - Вiзнюк Анна IBaHiBHa

ПОРЯДОК!ЕННИИ:

l. Про обранtIя Гоrrови НаглядовоТ ради Товариства.

По першому пllтанню порядку деllного слухали:
васюков Геннадiй Геннадiйович, який повiдомив, що Рiшенням одноосiбного учасника Товариства вiд

<l6> липня 2020 року було створено Наглядову раду Товариства у склалi з трьох осiб, а саме: Вiзнюк Анни
Iванiвни, Васюкова Геннадiя Геннадiйовича, Васюкова Геннадiя Михайловича. Вiдповiдно до ст. 36 Закону
Украiни кПро iнститути спiльного iнвестування) та п.п.7.6 ст.7 Стаryту Товариства Голова НаглядовоТ ради
Товариства обираеться членами НаглядовоТ ради з ii числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного скJIаду
НаглядовоТ рали Товариства та запропонував обрати Головою НаглядовоТ рали Товариства Вiзнюк Анну
IBaHiBHy.

ГОЛОСУВАЛИ:

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
корпорА

Головуlоча на засiданнi
Голова НагляловоI ради

f

нан 6841а4

Вiзнюк Анна IBaHiBHa

Увага! Бланк мiстить багатоступеневий захист вlд пiдроблення

ради

стшIйIilшl
ФIковлнIдl
ФоIц

Рiшення приtiнято одноголосно.

Впрiшили:
Обрати Головою НаглядовоТ рали Товариства Вiзнюк Анну IBaHiBHy,

Поряdок dенчuй вuчерпанuй. Bid прuсуmнiх не наdiйшло зоуваuсень mа dоповнень, у зв'язку з чurу,

з а с id а н ня Н аел яd ов ol' р adu oz ол ош е н о з а к рu mulуt.
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-тв, Укратна, шiстнадцятого липня двi тисячi двадцятого року,
я, кдчулинд я.в., приватний HoTapiyc КиТвського мiського нотарiального окруry ЗаСВiДЧУЮ

справжнiсть пiдпису Голови наглядовоТ ради гр. вIзнюК АннИ IвАнIвНИ, який зроблено у
моТй присрностi.

Особу гр. ВIЗНIОк дннИ IвднIвНИ, яка пiдписала докуменъ встановлено, ll дl€здатнtсть

перевiрено.
Заресстровано в peecTpi за

Стягнуто плати: згiдно кПро HoTapiaT> в гривнях

IIРИВЛТНИЙ я.в. кАчулинА
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