
Результати річних Загальних зборів акціонерів  

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний 

інвестиційний фонд «Синергія-4» 

23 квітня 2015 року відбулись Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4» (ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ - 35031362) (далі – «Товариство»). До порядку денного вказаних зборів були включені 

наступні питання: 

1. Про результати діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження річного звіту Товариства. 

2. Звіт Наглядової ради Товариства. 

3. Про продовження строку діяльності Товариства. 

4. Про затвердження тексту повідомлення про прийняття рішення про продовження строку 

діяльності Товариства. 

5. Про затвердження змін до Статуту Товариства. 

6. Про затвердження змін до регламенту Товариства. 

7. Про затвердження планів Товариства на 2016 рік. 

8. Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства. 

9. Про продовження строку дії договору про управління активами Товариства. 

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, 

уповноваженої на їх підписання з боку Товариства. 

12. Про заміну зберігача активів Товариства та укладення договору з ним. 

13. Про заміну аудитора Товариства та укладення договору з ним. 

У результаті були прийняті наступні рішення: 

1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік. Результати 

голосування: «за» - 4 278 голосів; «проти» - 5 голосів; «утримався» - немає; «не голосував» - 

немає. 

2. Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Результати голосування: «за» - 

4 278 голосів; «проти» - немає; «утримався» - 11 голосів; «не голосував» - немає. 

3. Продовжити строк діяльності Товариства на 2 (два) роки – до 11 (одинадцяти) років і 3 

(трьох) місяців. Результати голосування: «за» - 4 289 голосів; «проти» - немає; «утримався» - 

немає; «не голосував» - немає. 

4. Затвердити текст повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності 

Товариства (далі – «Повідомлення»). Після визначення ціни викупу акцій Товариства в 

установлені законодавством строки текст Повідомлення розмістити на сайті компанії з 

управління активами Товариства та опублікувати його в офіційному виданні Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку». Результати голосування: «за» - 4 289 голосів; «проти» - немає; 

«утримався» - немає; «не голосував» - немає. 

5. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення останнього в новій редакції та 

затвердити нову редакцію Статуту. Доручити Голові Наглядової ради Товариства одноосібно 

підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому чинним законодавством 

порядку забезпечити проведення його державної реєстрації. Результати голосування: «за» - 

4 289 голосів; «проти» - немає; «утримався» - немає; «не голосував» - немає. 

6. Затвердити зміни до регламенту Товариства. Результати голосування: «за» - 4 289 голосів; 

«проти» - немає; «утримався» - немає; «не голосував» - немає. 

7. Затвердити плани Товариства на 2016 рік. Результати голосування: «за» - 4 278 голосів; 

«проти» - немає; «утримався» - 11 голосів; «не голосував» - немає. 

8. Затвердити додаткову угоду від 21 березня 2016 року до Договору про управління активами 



Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний 

інвестиційний фонд «Синергія-4» від 02.04.2007р. №8. Результати голосування: «за» - 4 283 

голоси; «проти» - немає; «утримався» - 6 голосів; «не голосував» - немає. 

9. Продовжити строк дії Договору про управління активами Публічного акціонерного 

товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4» 

від 02.04.2007р. №8 на 3 (три) роки. Затвердити додаткову угоду про продовження строку дії 

Договору про управління активами Публічного акціонерного товариства «Закритий 

недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4» від 02.04.2007р. №8. 

Результати голосування: «за» - 4 283 голоси; «проти» - немає; «утримався» - 6 голосів; «не 

голосував» - немає. 

10. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Мельничук Віталій Григорович – 

голова Наглядової ради; Кучер Володимир Вікторович – заступник голови Наглядової ради; 

Сидорчук Олександр Дем’янович – член Наглядової ради; Піменова Юлія Валеріївна – член 

Наглядової ради; Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради. Результати 

голосування: Мельничук Віталій Григорович – 4 304 голоси; Кучер Володимир Вікторович –

4 279 голосів; Сидорчук Олександр Дем’янович – 4 279 голосів; Піменова Юлія Валеріївна – 

4 279 голосів; Шевченко Валерій Олександрович – 4 279 голосів. 

11. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Доручити підписати 

вказані договори з боку Товариства секретарю Загальних зборів. Результати голосування: «за» 

- 4 280 голосів; «проти» - немає; «утримався» - 9 голосів; «не голосував» - немає. 

12. Прийняти рішення про заміну зберігача активів Товариства. Затвердити договір про 

обслуговування зберігачем активів Товариства, укладений з Публічним акціонерним 

товариством «ПІРЕУС БАНК МКБ». Результати голосування: «за» - 4 280 голосів; «проти» - 

немає; «утримався» - 9 голосів; «не голосував» - немає. 

13. Прийняти рішення про заміну аудитора Товариства. Укласти договір про надання 

аудиторських послуг з Приватним підприємством «Аудиторська фірма 

«УКРФІНАНСАУДИТ». Результати голосування: «за» - 4 280 голосів; «проти» - немає; 

«утримався» - 9 голосів; «не голосував» - немає. 

 

 

 

 

 


