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Протокол №14/08-13
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТС-УКРАЇНА»
«14» серпня 2013 року

м. Київ

Присутні учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТС - УКРАЇНА»:
громадянка України Коваль Аліна Михайлівна, яка проживає за адресою:Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Рильського Максима, буд.7-г, кв. 6 (паспорт: КН 425407, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в
Полтавській області 25.06Л997), ідентифікаційний номер: 2955601108;
S.A. OPTION TAPE SPECIALTIES N.V. що є юридичною особою за законодавством Бельгії,
зареєстровано 09 вересня 2003 року, номер реєстрації ВЕ0860464432, юридична адреса: Frankrijkstraat 8, В-9140
Temse, Belgium, в особі Колеснікова Вячеслава Володимировича, що діє на підставі Довіреності.
На зборах присутні 2 учасники, які в сукупності володіють 100% Статутного капіталу Товариства.
Учасники повідомлені про час, місце проведення і порядок денний в порядку, що передбачено Статутом
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТС - Україна» (далі - Товариство).
Збори вважаються правомочними.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про обрання Голови та Секретаря зборів.
Про звільнення з посади директора Товариства.
Про обрання директора Товариства.
Вирішення питання щодо зміни місцезнаходження Товариства.
Про внесення змін до установчих документів, пов’язаних зі зміною директора, місцезнаходження та затвердження
нової редакції Статуту Товариства.
Про надання повноважень директору на проведення дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції
Статуту.
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По першому питанню:
«Про обрання Голови та Секретаря зборів»
Слухали: Коваль А.М., яка запропонувала обрати Головою зборів Колеснікова Вячеслава Володимировича
представника OPTION TAPE SPECIALTIES N.V. що є юридичною особою за законодавством Бельгії та
Секретарем зборів - Коваль Аліну Михайлівну.
Голосували: «за» - 100% голосів, що складає 100 % присутніх на загальних зборах учасників, «проти»,
«утримались» - немає, рішення прийняте.
Вирішили:
Обрати Головою зборів представника OPTION TAPE SPECIALTIES N.V. Колеснікова В.В., та Секретарем зборів
- Коваль А.М.
По другому питанню:
«Про звільнення з посади директора Товариства»
Слухали: Колеснікова В. В., який повідомив про відкликання з посади директора Товариства Коваль А.М.
Голосували: «за» - 100% голосів, що складає 100 % присутніх на загальних зборах учасників, «проти»,
«утримались» - немає, рішення прийняте.
Вирішили: відкликати з посади директора Товариства Коваль А.М. з 31 серпня 2013 року.
По третьому питанню:
«Про обрання директора Товариства»
Слухали: Коваль А.М., яка запропонувала обрати Директором Товариства громадянина України Колеснікова
Вячеслава Володимировича з 01 вересня 2013 року.
Голосували: «за» - 100% голосів, що складає 100 % присутніх на загальних зборах учасників, «проти»,
«утримались» - немає, рішення прийняте.
Вирішили: Директором Товариства обрати громадянина України Колеснікова Вячеслава Володимировича
(ідентифікаційний номер 2883706813) з 01, вересня 2013 року
По четвертому питанню:
«Вирішення питання щодо зміни місцезнаходження Товариства»
Слухали: Коваль А.М., яка запропонувала змінити місцезнаходження Товариства, а саме з адреси: 08200, Київська
область, місто Ірпінь, вулиця Рильського Максима, будинок 7-Г, квартира 13 на адресу: 08200, Київська область,
місто Ірпінь, вулиця Рильського Максима, будинок 7-Г, квартира 6
Г о л о с у в а л и ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ і голосів, що складає 100 % присутніх на загальних зборах учасників, «проти»,
«утримались» - н с^^^ш Ц А Ш Я |ій к яте.
Ви ріпі или:ИШ ЛЛ™ 1 (■Виходження Товариства, а саме з адреси: 08200. Київська область, місто Ірпінь,
вулиця Р ильськогМ В ш & ^І^^Ж нок 7-Г, квартира 13 на адресу: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця
Рильського М а к с Л НУЧРАІНЖ
Н НUKRAINE
Н ЯУКРАЇНА
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Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.

По п’ятому питанню:
«Про внесення змін до установчих документів, пов’язаних зі зміною директора, місцезнаходження та
затвердження нової редакції Статуту Товариства»
Слухали: Колеснікова В.В., який повідомив про необхідність внесення змін до установчих документів Товариства,
пов’язаних зі зміною директора, місцезнаходження Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій
редакції.
Голосували: «за» - 100% голосів, що складає 100 % присутніх на загальних зборах учасників, «проти»,
«утримались» - немає, рішення прийняте.
Вирішили: внести зміни до установчих документів Товариства, пов’язані зі зміною директора, місцезнаходження
та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
По шостому питанню:
«Про надання повноважень директору на проведення дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції
Статуту»
Слухали: Коваль А.М., яка повідомила про необхідність проведення дій, пов'язаних з державною реєстрацією
нової редакції Статуту та про необхідність уповноважити директора на їх проведення.
Голосували: «за» - 100% голосів, що складає 100 % присутніх на загальних зборах учасників, «проти»,
«утримались» - немає, рішення прийняте.
Вирішили: уповноважити директора Товариства провести всі реєстраційні дії щодо реєстрації нової редакції
Статуту Товариства, з правом передоручення третім особам на власний розсуд.
В зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори оголошуються закритими

Голова Загальних зборів Учасників
представник
компанії
OPTION
TAPE SPECIALTIES N.V.

Колесніков Вячеслав Володимирович

Секретар
Учасників

Коваль Аліна Михайлівна

Загальних

зборів

Місто Київ, Україна чотирнадцятого серпня дві тисячі тринадцятого року.
Я, Клітко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую
справжність підписів Голови Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю «ОТС-УКРАЇНА» Колеснікова Вячеслава Володимировича та Секретаря
Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТС-УКРАЇНА»
Коваль Аліни Михайлівни, які зроблеіюул^'нт-нрисутності.
Особу
ів встанрилбно, їх дієздатність^ повноваження перевірено.
Зареє
Закону Україну „Про нотаріат’'
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Для перевірки дійсності бланка натисніть пальцем або будь-яким чином нагрійте бланк. Малюнок зверху має
дп«г
тимчасово зникнути, у нижніх кутах - тимчасово з’явитися. У смужці, що розташована внизу, має з ’явитися слово ’’Дійсний”.

