
MINUTES # 
SUPERVISORY BOARD MEETING 

JSC “AC “BOGDAN MOTORS” 
(hereinafter – the Company)  

 
Limassol                                             1st September 2015 
14:00 

ПРОТОКОЛ № __ 
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «АК «БОГДАН 

МОТОРС» 
(далі - Товариство) 

 
м. Лімасол                           01 вересня 2015 року 
14 годин 00 хвилин. 

 
SUPERVISORY BOARD MEMBER ATENDEES:  

1. Company “Hesutu Limited”, Limassol, Cyprus, in the 
person of its Director Andri Athanasiou. 
2. Company “Hudc-Holding Limited”, Limassol, Cyprus, 
in the person of its Director Andri Athanasiou. 
3. Lytvynets Dmytro Mykhailovych (by conference call) 

 
The quorum of the Supervisory Board meeting is 

reached. In accordance to the Clause 9.3.10 of the 
Company Charter the meeting of the Supervisory Board 
is considered as legally qualified. 

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
1. Компанія Hesutu Limited (Лімасол, Кіпр) в особі 
директора Andri Athanasiou. 
2. Компанія Hudc-Holding Limited (Лімасол, Кіпр) в 
особі директора Andri Athanasiou. 
3. Литвинець Дмитро Михайлович 
(телеконференцією). 

Кворум для проведення засідання Наглядової 
ради товариства досягнуто. Відповідно до п. 9.3.10. 
Статуту товариства засідання Наглядової ради 
товариства вважаться правомочним. 

 
AGENDA: 

1. On election of the Secretary of the Meeting. 
2. On reaching a decision as for the sale of the 
share in the charter capital of the Limited Liability 
Company “Production Unit “Tekhnomash-Krym” (single 
state identification code of Ukraine - 34581914) 
(hereinafter – LLC “PU “Tekhnomash-Krym”.). 
3. On approval of the factoring agreement with the 
LLC “Kreditnie Initsiativi”. 

Порядок денний: 
1. Про обрання секретаря засідання.  
2. Про прийняття рішення про продаж частки в 
статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ТЕХНОМАШ-КРИМ» (ЄДРПОУ - 34581914) (надалі – 
ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ»). 
3. Про надання згоди на укладення договору 
факторингу з ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ». 
 

1. On the first issue of the Agenda: 
CONSIDERED ON: The election of the Secretary of the 
Meeting. 
PRESENTED BY: Lytvynets Dmytro Mykhailovych who 
informed on the necessity to elect the Secretary of the 
Supervisory Board Meeting. 
PROPOSED: to elect the member of Supervisory Board, 
Lytvynets Dmytro Mykhailovych as a Secretary of the 
Meeting of the Supervisory Board. 
VOTED:  
“for” – 100% (namely: Hesutu Limited, Hudc-Holding 
Limited, Lytvynets D.M.) 
 
“against” – 0% 
“abstained” – 0%. 
RESOLVED: to elect as the Secretary of the Meeting of 
the Supervisory Board the Board Member – Lytvynets 
Dmytro Mykhailovych. 

1. По першому питанню порядку денного: 
СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання 
 
ВИСТУПИЛИ: Литвинець Дмитро Михайлович, який 
повідомив про необхідність обрання секретаря 
засідання Наглядової ради.  
ЗАПРОПОНУВАЛИ: обрати секретарем засідання 
Наглядової ради члена Наглядової ради Литвинця 
Дмитра Михайловича. 
ГОЛОСУВАЛИ:   
«ЗА» - 100% голосів ( а саме: Компанія Hesutu 
Limited, Компанія Hudc-Holding Limited, Литвинець 
Д.М.) 
«ПРОТИ» - 0% голосів,  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% голосів. 
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Наглядової 
ради члена Наглядової ради Литвинця Дмитра 
Михайловича.   

 
2. On the second issue of the Agenda: 
CONSIDERED ON: On reaching a decision as for the sale 
of the share in the charter capital of the LLC “PU 
“Tekhnomash-Krym” (single state identification code of 
Ukraine - 34581914). 
PRESENTED BY: Lytvynets D.M. who informed on the 
possibility to alienate (sale) the owned by the Company 
share in the charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-
Krym”. 
PROPOSED:  
1. To make a decision on sale of the owned share in 
the charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym” in 
amount of UAH 178 200.00, that makes 99% of the 
charter capital of the LLC “PU “Tekhnomash-Krym” and 
terminate the participation in the LLC “PU 
“Tekhnomash-Krym” 

2. По другому питанню порядку денного:  
СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення про продаж частки 
в статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» 
(ЄДРПОУ - 34581914).  
 
ВИСТУПИЛИ: Литвинець Д.М., який повідомив про 
можливість відступити (продати) належну товариству 
частку у статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ».  
ЗАПРОПОНУВАЛИ:  
1. Прийняти рішення про продаж належної Товариству 
частки в статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ» в розмірі 178 200 грн., що складає 99% 
статутного капіталу ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» та 
вихід Товариства зі складу учасників ТОВ «ВО 

                 



 
 

2. To withdraw the preemptive right for the share 
purchase in the charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-
Krym” in the amount of UAH 1 800.00 that makes 1% of 
the charter capital and is proposed to the PJSC “CNVCIF 
“Bogdan-Capital” for sale at the price not less than USD 
160.00. 

 
3. To allow LLC “PU “Tekhnomash-Krym” to 
withdraw the preemptive right for the share purchase in 
the charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym” in 
amount of UAH 178 200,00 (one hundred seventy eight  
two hundred UAH) that makes 99.0% in the charter 
capital that is proposed for sale of the share in the 
charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym” in 
amount of UAH 1 800.00   (one thousand eight hundred 
UAH) that makes 1%.0 of the charter capital and is 
proposed for sale to PJSC “CNVCIF “Bogdan-Capital”. 

 
4. To approve the terms of the Sales Contract for 
the amount of UAH 178 200.00 (one hundred seventy 
eight thousand two hundred) that makes  99% in the 
charter capital of the LLC “PU “Tekhnomash-Krym”, 
namely: 
the sales price – not less than USD 16 000,                        
the Buyer – LLC “Active-Service”, Moscow. 

 
5. To authorize the General Director of the 
Company or authorized by him person for signing on 
behalf of the Company of the Sales Contract for share in 
the charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym” in 
amount of UAH 178 200.00 that makes 99% of the 
charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym”, the 
Minutes of the General Meeting of the participants of 
LLC “PU “Tekhnomash-Krym” and other documents 
necessary for implementing this decision, sale by the 
Company the share in LLC “PU “Tekhnomash-Krym” and 
termination of the participation in LLC “PU 
“Tekhnomash-Krym”. 
 
VOTED:  
“for” – 100% (namely: Hesutu Limited, Hudc-Holding 
Limited, Lytvynets D.M.) 
“against” – 0% 
“abstained” – 0%. 
 
RESOLVED: 
1. To make a decision on sale of the owned share in 
the charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym” in 
amount of UAH 178 200.00, that makes 99% of the 
charter capital of the LLC “PU “Tekhnomash-Krym” and 
terminate the participation in the LLC “PU 
“Tekhnomash-Krym” 
 
 

2. To withdraw the preemptive right for the share 
purchase in the charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-
Krym” in the amount of UAH 1 800.00 that makes 1% of 
the charter capital and is proposed to the PJSC “CNVCIF 
“Bogdan-Capital” for sale at the price not less than USD 
160.00. 

 
3. To allow LLC “PU “Tekhnomash-Krym” to 
withdraw the preemptive right for the share purchase in 
the charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym” in 

«ТЕХНОМАШ-КРИМ». 

2. Відмовитися від переважного права на купівлю 
частки в статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ» в розмірі 1800 гривень, що складає 1% 
статутного капіталу та пропонується ПАТ «ЗНВКІФ 
«БОГДАН-КАПІТАЛ» до продажу за ціною не менше 
160 доларів США. 

3. Дозволити ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» 
відмовитися від переважного права купівлі частки в 
Статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» у 
розмірі 178 200,00 (сто сімдесят вісім тисяч двісті 
гривень 00 копійок), що становить 99,0 % статутного 
капіталу і пропонується до продажу Товариством і 
частки в Статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ» у розмірі 1 800,00 (одна тисяча вісімсот 
гривень 00 копійок), що становить 1,0 % статутного 
капіталу Товариства і пропонується до продажу ПАТ 
«ЗНВКІФ «БОГДАН-КАПІТАЛ». 

4. Погодити умови договору купівлі-продажу частки в 
розмірі 178 200,00 (сто сімдесят вісім тисяч двісті 
гривень 00 копійок), що становить 99,0 % статутного 
капіталу ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ», а саме: 
 
Ціна продажу – не менше 16 000 доларів США 
Покупець – ТОВ «АКТИВ-СЕРВІС», м. Москва. 

5. Уповноважити Генерального директора Товариства 
або уповноважену ним особу на підписання від імені 
Товариства договору  купівлі-продажу частки в 
статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» в 
розмірі 178 200 грн., що складає 99% статутного 
капіталу ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ», Протоколу 
загальних зборів учасників ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ» та всіх інших документів, необхідних для 
виконання цього рішення, продажу Товариством 
частки в ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» і виходу 
Товариства зі складу учасників ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ».  
 
ГОЛОСУВАЛИ:   
«ЗА» - 100% голосів ( а саме: Компанія Hesutu 
Limited, Компанія Hudc-Holding Limited, Литвинець 
Д.М.,).  
«ПРОТИ» - 0% голосів,  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% голосів. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Прийняти рішення про продаж належної Товариству 
частки в статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ» в розмірі 178 200 грн., що складає 99% 
статутного капіталу ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» та 
вихід Товариства зі складу учасників ТОВ «ВО 
«ТЕХНОМАШ-КРИМ». 

2. Відмовитися від переважного права на купівлю 
частки в статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ» в розмірі 1800 гривень, що складає 1% 
статутного капіталу та пропонується ПАТ «ЗНВКІФ 
«БОГДАН-КАПІТАЛ» до продажу за ціною не менше 
160 доларів США. 

3. Дозволити ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» 
відмовитися від переважного права купівлі частки в 
Статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» у 
розмірі 178 200,00 (сто сімдесят вісім тисяч двісті 



amount of UAH 178 200,00 (one hundred seventy eight  
two hundred UAH) that makes 99.0% in the charter 
capital that is proposed for sale of the share in the 
charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym” in 
amount of UAH 1 800.00   (one thousand eight hundred 
UAH) that makes 1%.0 of the charter capital and is 
proposed for sale to PJSC “CNVCIF “Bogdan-Capital”. 

 
4. To approve the terms of the Sales Contract for 
the amount of UAH 178 200.00 (one hundred seventy 
eight thousand two hundred) that makes  99% in the 
charter capital of the LLC “PU “Tekhnomash-Krym”, 
namely: 
the sales price – not less than USD 16 000,                        
the Buyer – LLC “Active-Service”, Moscow. 

 
5. To authorize the General Director of the 
Company or authorized by him person for signing on 
behalf of the Company of the Sales Contract for share in 
the charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym” in 
amount of UAH 178 200.00 that makes 99% of the 
charter capital of LLC “PU “Tekhnomash-Krym”, the 
Minutes of the General Meeting of the participants of 
LLC “PU “Tekhnomash-Krym” and other documents 
necessary for implementing this decision, sale by the 
Company the share in LLC “PU “Tekhnomash-Krym” and 
termination of the participation in LLC “PU 
“Tekhnomash-Krym”. 
 

гривень 00 копійок), що становить 99,0 % статутного 
капіталу і пропонується до продажу Товариством і 
частки в Статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ» у розмірі 1 800,00 (одна тисяча вісімсот 
гривень 00 копійок), що становить 1,0 % статутного 
капіталу Товариства і пропонується до продажу ПАТ 
«ЗНВКІФ «БОГДАН-КАПІТАЛ». 

4. Погодити умови договору купівлі-продажу частки в 
розмірі 178 200,00 (сто сімдесят вісім тисяч двісті 
гривень 00 копійок), що становить 99,0 % статутного 
капіталу ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ», а саме: 
 
Ціна продажу – не менше 16 000 доларів США 
Покупець – ТОВ «АКТИВ-СЕРВІС», м. Москва. 

 

5. Уповноважити Генерального директора Товариства 
або уповноважену ним особу на підписання від імені 
Товариства договору  купівлі-продажу частки в 
статутному капіталі ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» в 
розмірі 178 200 грн., що складає 99% статутного 
капіталу ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ», Протоколу 
загальних зборів учасників ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ» та всіх інших документів, необхідних для 
виконання цього рішення, продажу Товариством 
частки в ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-КРИМ» і виходу 
Товариства зі складу учасників ТОВ «ВО «ТЕХНОМАШ-
КРИМ». 

3. On the third agenda issue: 
 

CONSIDERED: On approval of the factoring agreement 
with the LLC “Kreditnie Initsiativi”. 
 
 

PRESENTED BY: Lytvynets D.M. who informed the 
members on the necessity to approve the Company the 
drawing of the factoring agreement with the  LLC 
“Kreditnie Initsiativi”. 
 
PROPOSED: 
1. To approve the drawing by the Company the 
factoring agreement with LLC “Kreditnie Initsiativi” in 
accordance to which the LLC “Kreditnie Initsiativi” is 
obligated to transfer monetary funds to Company’s 
disposal in the amount not less than 8 504 000.00 (eight 
million five hundred four 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 11 339 284.50 
(eleven million three hundred thirty nine thousand two 
hundred eighty four Ukrainian Hryvna 50 kopeks) that 
are owned by the Company by Agreement on repayable 
interest free financial aid # 23/12 dated 23.12.2013 
(with all changes and additions to it) that is concluded 
between the Company and LLC “PU “Tekhnomash-
Krym”. 
 
2. To authorize General Manger or authorized by 
him person to define and change 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. 

 

3. По третьому питанню порядку денного:  

СЛУХАЛИ: Про надання згоди Товариству на 
укладення договору факторингу з ТОВ «КРЕДИТНІ 
ІНІЦІАТИВИ». 

ВИСТУПИЛИ: Литвинець Д.М., який довів до відома 
учасників Товариства інформацію щодо необхідності 
надання згоди Товариству на укладення договору 
факторингу з ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ».. 

ЗАПРОПОНУВАЛИ:  
1. 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 
8 504 000,00 (вісім мільйонів п’ятсот чотири тисячі) 
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 11 339 284,50 
(одинадцять мільйонів триста тридцять дев’ять тисяч 
двісті вісімдесят чотири) гривні 50 копійок, що 
належать Товариству згідно Договору про надання 
поворотної безпроцентної фінансової допомоги 
№23/12 від 23.12.2013 року (з урахуванням всіх змін 
та доповнень до нього), що укладений між 
Товариством та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ТЕХНОМАШ – КРИМ». 
2. 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 



 
 
VOTED:  
“for” – 100% (namely: Hesutu Limited, Hudc-Holding 
Limited, Lytvynets D.M.) 
 
“against” – 0% 
“abstained” – 0%. 
 
RESOLVED: 
1. To approve the drawing by the Company the 
factoring agreement with LLC “Kreditnie Initsiativi” in 
accordance to which the LLC “Kreditnie Initsiativi” is 
obligated to transfer monetary funds to Company’s 
disposal in the amount not less than 8 504 000.00 (eight 
million five hundred four 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 11 339 284.50 
(eleven million three hundred thirty nine thousand two 
hundred eighty four Ukrainian Hryvna 50 kopeks) that 
are owned by the Company by Agreement on repayable 
interest free financial aid # 23/12 dated 23.12.2013 
(with all changes and additions to it) that is concluded 
between the Company and LLC “PU “Tekhnomash-
Krym”. 
 
 
2. To authorize General Manger or authorized by 
him person to define and change 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. 
 

будуть укладатися в майбутньому.   
 
ГОЛОСУВАЛИ:   
«ЗА» - 100% голосів ( а саме: Компанія Hesutu 
Limited, Компанія Hudc-Holding Limited, Литвинець 
Д.М.,).  
«ПРОТИ» - 0% голосів,  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0% голосів. 
 
ВИРІШИЛИ:  
1. 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 
8 504 000,00 (вісім мільйонів п’ятсот чотири тисячі) 
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 11 339 284,50 
(одинадцять мільйонів триста тридцять дев’ять тисяч 
двісті вісімдесят чотири) гривні 50 копійок, що 
належать Товариству згідно Договору про надання 
поворотної безпроцентної фінансової допомоги 
№23/12 від 23.12.2013 року (з урахуванням всіх змін 
та доповнень до нього), що укладений між 
Товариством та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ТЕХНОМАШ – КРИМ». 
2. 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.   

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

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