
Протокол №___ 
Загальних зборів учасників 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» 

(ТОВ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА”) 

Minutes #____ 
of the General Participants Meeting 

of LIMITED LIABILITY COMPANY 
“HYUNDAI MOTOR UKRAINE” 

(LLC “HYUNDAI MOTOR UKRAINE”) 

м. Лімасол, Кіпр                         «01»вересня 2015 року Limassol, Cyprus                                        29th of June, 2015 

ПРИСУТНІ: ATTENDEES: 

1. Компанія «AВТОРІТЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД», що 
знаходиться за адресою: Koлокотроні & Хрисорогіатисис, 
P.C. 3032, Лімасcол, Кіпр та зареєстрована реєстратором  
компаній у Нікосії “21” жовтня 2008 року за №НЕ240407, 
в особі директора Теано Полидору, яка діє на підставі 
статуту, належить – 24% голосів. 

1. Company AUTORETAIL HOLDING LIMITED located at 
Kolokotroni & Chrysorogiatisis P.C. 3032, Limassol, Cyprus and 
registered by Registrar of companies in Nicosia on the 21st of 
October, 2008 year by #HE240407, represented by Director 
Ms. Theano Polydorou, acting on the basis of the Charter, - 
owns 24% votes. 

2. Компанія «ЕЙЧ. Ю. ДІ. СІ ЛІМІТЕД», що знаходиться 
за адресою: Хрисорогіатисис & Koлокотроні, P.C. 3040, 
Лімасол, Кіпр та зареєстрована реєстратором  компаній у 
Нікосії “27” жовтня 2008 року за №НЕ240732, в особі 
директора Хрисанті Іоанну, яка діє на підставі статуту, 
належить – 24% голосів. 

2. Company HUDC LIMITED located at Chrysorogiatisis & 
Kolokotroni P.C. 3040, Limassol, Cyprus  and registered by 
Registrar of companies in Nicosia on the 27st  of October, 2008 
year by #HE240732, represented by Director Ms. Chrysanthi 
Ioannou, acting on the basis of the Charter, - owns 24% votes. 

3. Компанія «ВІКЛЗ ДИСТРИБЮШН ХОЛДИНГ ЛТД», що 
знаходиться за адресою: Хрисорогіатисис & Koлокотроні, 
P.C. 3040, Лімасол, Кіпр та зареєстрована реєстратором  
компаній у Нікосії “19” листопада 2008 року за 
№НЕ242157, в особі директора Андрі Атанасіу, яка діє на 
підставі статуту, належить – 9,5% голосів. 

3. Company VEHICLES DISTRIBUTION HOLDING LTD 
located at Chrysorogiatisis & Kolokotroni P.C. 3040, Limassol, 
Cyprus  and registered by Registrar of companies in Nicosia on 
the 19th  of November, 2008 year by #HE242157, represented 
by Director Ms. Andri Athanasiou, acting on the basis of the 
Charter, - owns 9,5% votes. 

4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОГДАН-
КАПІТАЛ» (ПАТ “ЗНВКІФ “БОГДАН-КАПІТАЛ”), код 
ЄДРПОУ – 36047620, місцезнаходження: 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, 29-А, в особі Голови Наглядової ради 
Мелконяна рубена Веліхановича, який діє на підставі 
статуту, належить – 11% голосів (телеконференцією). 

4. PUBLIC JOINT STOCK COMPANY  «CLOSED NON-
DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND  
«BOGDAN-CAPITAL» (OJSC  «CNVCIF  «BOGDAN-
CAPITAL»), single state registration number (EDRPOU) – 
36047620, address: 04176, Kyiv, Elektrykiv Str., 29-А, in the 
person of the Head of Supervisory board Mr. Melkonyan 
Ruben Velikhanovych, acting on the basis of the Charter, - 
owns 11% votes (by teleconference). 

На Зборах присутні Учасники ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР 
УКРАЇНА» далі по тексту – Товариство), які в сукупності 
володіють 68,5 (шістдесят вісім цілих та п'ять десятих) 
відсотків голосів. 
Збори визнаються правомочними. 
Присутні підтверджують, що були повідомлені про 
Загальні збори згідно чинного законодавства України та 
внутрішніх документів Товариства. 

The participants of the LIMITED LIABILITY COMPANY 
“HYUNDAI MOTOR UKRAINE” (hereinafter – the Company)  
are present at the Meeting, they totally own 68,5 (sixty eight 
and a half) per cent of votes. 
 
The Meeting are considered as legally qualified.. 
The attendees acknowledge that they were notified on the 
General Meeting in accordance with the current legislation of 
Ukraine and internal regulations of the Company. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: AGENDA: 

1. Обрання Голови та Секретаря зборів. 
2. Надання згоди Товариству на укладення договору 
факторингу з ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» прав вимоги 
Товариства до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ТЕХНОМАШ – КРИМ» згідно Договору комісії №45-К від 
14.01.2014 року та уповноваження Генерального 
директора або уповноваженої ним особи на укладення  
договору. 
. 

1. On election of the Head and Secretary of the Meeting. 
2. On approval of the factoring agreement with the LLC 
“Kreditnie Initsiativi”, claim rights of the Company to the 
Limited Liability Company ‘Production Unit “Tekhnomash-
Krym” in accordance to the Commission Agreement # 45-K 
dated 14/01.2014 and authorizing the General Director or 
authorized by him person for signing of the agreement.  

По першому питанню порядку денного 
СЛУХАЛИ: про обрання Голови та Секретаря зборів. 
 
ЗАПРОПОНУВАЛИ: обрати Головою зборів Теано 
Полидору, Секретарем Андрі Атанасіу 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 100% голосів, «ПРОТИ» - 0% голосів, 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% голосів. 
ВИРІШИЛИ: обрати Головою зборів Теано Полидору, 

On the first agenda item 
CONSIDERED: on the election of the Head and the Secretary of 
the Meeting 
PROPOSED: to elect Ms. Theano Polydorou as the Head of the 
Meeting, and Ms. Andri Athanasiou as the Secretary. 
VOTED: 
“YES” - 100% votes, “NO” - 0% votes, 
“ABSTAINED” - 0% votes 
RESOLVED: to elect Ms. Theano Polydorou as the Head of the 



Секретарем Андрі Атанасіу. Meeting, and Ms. Andri Athanasiou as the Secretary. 

По другому питанню порядку денного 
СЛУХАЛИ: Надання згоди Товариству на укладення 
договору факторингу з ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» 
прав вимоги Товариства до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ТЕХНОМАШ – КРИМ» згідно Договору комісії №45-К від 
14.01.2014 року та уповноваження Генерального 
директора або уповноваженої ним особи на укладення  
договору. 
 
ЗАПРОПОНУВАЛИ: Надати згоду на укладення 
Товариством з ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» Договору 
факторингу, відповідно до якого ТОВ «КРЕДИТНІ 
ІНІЦІАТИВИ» зобов'язується передати грошові кошти в 
розпорядження Товариства у розмірі не менше 
28 570 000,00 (двадцять вісім мільйонів п’ятсот сімдесят 
тисяч) гривень за плату, яка становитиме не більше 
200,00 (двісті) гривень, а Товариство зобов'язується 
відступити ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» права грошової 
вимоги у сумі не менш ніж 38 095 909,76 (тридцять вісім 
мільйонів дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот дев’ять) 
гривень 76 копійок, що належать Товариству згідно 
Договору комісії №45-К від 14.01.2014 року (з 
урахуванням всіх змін та доповнень до нього), що 
укладений між Товариством та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ТЕХНОМАШ – КРИМ». 
Уповноважити Генерального директора або 
уповноважену ним особу самостійно визначати та  
змінювати  будь-які інші умови Договору факторингу та 
підписати Договір факторингу від імені  Товариства, а 
також підписувати всі додаткові угоди до нього про 
внесення змін та/або доповнень, що будуть укладатися в 
майбутньому.   

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 100% голосів, «ПРОТИ» - 0% голосів, 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% голосів. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ 
«КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» Договору факторингу, 
відповідно до якого ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» 
зобов'язується передати грошові кошти в 
розпорядження Товариства у розмірі не менше 
28 570 000,00 (двадцять вісім мільйонів п’ятсот 
сімдесят тисяч) гривень за плату, яка становитиме не 
більше 200,00 (двісті) гривень, а Товариство 
зобов'язується відступити ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» 
права грошової вимоги у сумі не менш ніж 38 095 909,76 
(тридцять вісім мільйонів дев’яносто п’ять тисяч 
дев’ятсот дев’ять) гривень 76 копійок, що належать 
Товариству згідно Договору комісії №45-К від 
14.01.2014 року (з урахуванням всіх змін та доповнень 
до нього), що укладений між Товариством та 
Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕХНОМАШ – КРИМ». 
Уповноважити Генерального директора або 
уповноважену ним особу самостійно визначати та  
змінювати  будь-які інші умови Договору факторингу та 
підписати Договір факторингу від імені  Товариства, а 
також підписувати всі додаткові угоди до нього про 
внесення змін та/або доповнень, що будуть укладатися в 
майбутньому.   
 

On the second agenda item 
CONSIDERED: On approval of the factoring agreement with 
the LLC “Kreditnie Initsiativi”, claim rights of the Company to 
the Limited Liability Company ‘Production Unit “Tekhnomash-
Krym” in accordance to the Commission Agreement # 45-K 
dated 14/01.2014 and authorizing the General Director or 
authorized by him person for signing of the agreement. 
 
 
 
PROPOSED: To approve the factoring agreement with the LLC 
“Kreditnie Initsiativi”, in accordance to which LLC “Kreditnie 
Initsiativi” ” is obligated to transfer monetary funds to 
Company’s disposal in the amount not less than 
28 570 000.00 (twenty eight million five hundred seventy 
thousand) Ukrainian Hryvna for the commission that will be 
not more than UAH 200.00 (two hundred), and the Company 
is obligated to alienate LLC “Kreditnie Initsiativi” the right of 
monetary claim for the amount not less than 38 095 909.76  
(thirty eight ninety five thousand nine hundred nine 
Ukrainian Hryvna 76 kopeks) that are owned by the Company 
by Commission Agreement # 45-K dated 14.01.2014 (with all 
changes and additions to it) that was concluded between the 
Company and Limited Liability Company “Production Unit 
“Tekhnomash-Krym”. 
 
 
To authorize the General Manger or authorized by him person 
to define and change independently any other terms of the 
factoring agreement and to sign the factoring agreement on 
behalf of the Company, as well other additional agreements to 
it with changes or additions that will be drawn in the future. 
 
 
 

VOTED: 
FOR – 100%, AGAINST – 0%, 
ABSTAINED – 0% 
 
RESOLVED: 
To approve the factoring agreement with the LLC “Kreditnie 
Initsiativi”, in accordance to which LLC “Kreditnie Initsiativi” ” 
is obligated to transfer monetary funds to Company’s disposal 
in the amount not less than 28 570 000.00 (twenty eight 
million five hundred seventy thousand) Ukrainian Hryvna for 
the commission that will be not more than UAH 200.00 (two 
hundred), and the Company is obligated to alienate LLC 
“Kreditnie Initsiativi” the right of monetary claim for the 
amount not less than 38 095 909.76  (thirty eight ninety five 
thousand nine hundred nine Ukrainian Hryvna 76 kopeks) 
that are owned by the Company by Commission Agreement # 
45-K dated 14.01.2014 (with all changes and additions to it) 
that was concluded between the Company and Limited 
Liability Company “Production Unit “Tekhnomash-Krym”. 
 
 
 
To authorize the General Manger or authorized by him person 
to define and change independently any other terms of the 
factoring agreement and to sign the factoring agreement on 
behalf of the Company, as well other additional agreements to 
it with changes or additions that will be drawn in the future. 
 



Протокол складено українською та англійським мовами. 
У випадку виникнення будь-яких розбіжностей по тексту 
протоколу, перевага надається тексту українською 
мовою.   

The Minutes is drawn in Ukrainian and English languages. In 
case of any discrepancies between the texts, the Ukrainian 
version prevails. 

Збори Товариства вважаються такими, що відбулися. 
Зауважень щодо проведення Зборів Товариства від 
присутніх не надходило. Всі питання вирішено. 

The General Meeting has been conducted, there has been no 
remarks concerning the General Meeting procedures, all the 
items have been considered. 

Загальні Збори Учасників Товариства оголошено 
закінченими «01» вересня 2015 року о 14 годині 30 
хвилин. 

The General Participants Meeting of the Company are declared 
as  finished 01. 09, 2015 at 14 hours 30 minutes. 

 
Голова Зборів, 
 
 
____________________________________/ Теано Полидору /  
 
Секретар Зборів, 
 
 
_____________________________________/ Андрі Атанасіу/ 

 
Head of the Meeting, 
 
 
_______________________________/Ms. Theano Polydorou /  
 
Secretary of the Meeting, 
 
 
___________________/ Ms. Andri Athanasiou / 
 

 




