
ПРОТОКОЛ № 10
Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО КАПІТАЛ»

Дата проведення засідання Наглядової ради: 24 лютого 2021 року.
Місце проведення засідання Наглядової ради: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 66.
На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВІО 
КАПІТАЛ» (далі - Фонд, Товариство) присутні всі члени Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради Товариства - Литвин Олена Олегівна.
- Члени Наглядової ради Товариства: Соловйова Інеса Володимирівна, Дегтяр Олександр 

Олександрович.
Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто.
Відповідно до частини 3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та 

пункту 7.9. Статуту Фонду, Наглядова рада правоможна приймати рішення щодо всіх питань 
порядку денного.

Запрошено:
Компанію з управління активами Фонду: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» (код ЄДРПОУ 
42887408), в особі Директора Мельченка Романа Олексійовича, який діє на підставі Статуту та 
Договору №1-2020 про управління активами недиверсифікованого венчурного корпоративного 
інвестиційного фонду від 28 липня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про уповноваження осіб на представництво інтересів Фонду на Загальних зборах учасників 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ БІОТЕСТЛАБ» (далі - 
ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ), що проводяться 24.02.2021 р. з метою розгляду наступних питань порядку 
денного:

Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про види 
діяльності ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ».
Про надання повноважень для проведення державної реєстрації змін до відомостей, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

По першому питанню порядку денного:
Виступив:
Член Наглядової ради Фонду Дегтяр Олександр Олександрович, який повідомив присутніх, що 

у відповідності до частини 7 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та 
пункту 7.10. Статуту Фонду, протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, 
в зв'язку з чим запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду - Литвин 
Олену Олегівну.

Питання, винесене на голосування:
Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду - Литвин Олену Олегівну.
Голосували:

Підсумки 
голосування: 

№ п/п

Члени Наглядової ради «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»

1. Литвин Олена Олегівна ЗА - -
2. Соловйова Інеса Володимирівна ЗА - -
3. Дегтяр Олександр Олександрович ЗА - -
Кількість голосів 3 0 0
Відсоток від присутніх на засіданні 100 0 0



Рішення прийняте одноголосно.
Вирішили:
Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду - Литвин Олену Олегівну.

По другому питанню порядку денного:
Виступив:
Голова Наглядової ради Фонду Литвин Олена Олегівна, яка запропонувала уповноважити 

Директора ТОВ «КУА «АСВІО» Мельченка Романа Олексійовича представляти інтереси 
Товариства на Загальних зборах учасників ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ» з правом підписання 
Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ» та голосувати на Загальних зборах 
учасників ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ з питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВ «ТД 
БІОТЕСТЛАБ» за наступні рішення :

1. Внесення зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про види діяльності ТОВ 
«ТД БІОТЕСТЛАБ», а саме: додати наступний вид економічної діяльності:

46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами.
2. Уповноважити Генерального директора ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ» Семенова Сергія 

Олександровича провести державну реєстрацію вказаних змін до відомостей, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань з правом передоручення третім особам.

Питання, винесене на голосування:
Голосували:

Підсумки 
голосування: 

№ п/п

Члени Наглядової ради «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ»

1. Литвин Олена Олегівна ЗА - -
2. Соловйова Інеса Володимирівна ЗА - -
3. Дегтяр Олександр Олександрович ЗА - -
Кількість голосів 3 0 0
Відсоток від присутніх на засіданні 100 0 0

Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
Уповноважити Директора ТОВ «КУА «АСВІО» Мельченка Романа Олексійовича представляти 

інтереси Товариства на Загальних зборах учасників ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ», що проводяться 
24.02.2021р. з метою розгляду наступних питань порядку денного:

про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про види діяльності ТОВ «ТД 
БІОТЕСТЛАБ», а саме: доповнення наступним видом економічної діяльності: 46.32 Оптова 
торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;

про надання повноважень для проведення державної реєстрації змін до відомостей, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань,

з правом підписання Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ» та 
голосування на Загальних зборах учасників ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ» на власний розсуд за вказані 
вище питання порядку денного Загальних зборів учасників ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ».

О. Мельченко

Головуючий на засіданні Наглядової ради О. О. Литвин

З протоколом ознайомлені (зауважень та запереч^ЗЇ§^(іає)

Директор ТОВ «КУА «АСВІО»


