
 
 
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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