
ПРОТОКОЛ № 26-12-2022 
Річних Загальних зборів Учасників 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЕЛЬ» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43319921 
 
 
м. Київ                                                                                                                          «26» грудня 2022 року 
 
        На дистанційних річних Загальних зборах Учасників (далі – Збори учасників) присутні 
учасники АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЕЛЬ» (далі – Товариство / 
АТ «НОБЕЛЬ»): 
-  Варгін Євген Олександрович, паспорт 005320699, орган, що видав 8025, дата видачі 13.10.2020 
року дійсний до 13.10.2030 року, адреса реєстрації: 02152, Україна, м. Київ, просп. П. Тичини, буд.         
9-б, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків  2771202752; 
 
- Компанія SVM DEVELOPMENT B.V., ідентифікаційний номер юридичних осіб та компаній 
858641525, місцезнаходження якої: Кінгсфордвег 151, 1043GR Амстердам, Нідерланди (Kingsfordweg 
151, 1043 GR Amsterdam, Netherlands) в особі Директора (Члена Правління) Варягіна Євгена 
Олександровича, який діє на підставі Витягу з комерційного реєстру Торгової палати Нідерландів          
№ 71263748 від 19.02.2021 р. Апостиль № 009457 від 23.02.2021 р. та Рішення 2022.11.17\SVM від 
17.11.2022 р.   
Вид Загальних зборів: річні. 
Загальні збори проводяться в дистанційному форматі. 
Дата проведення засідання: 21.12.2022 р. 
Час закінчення голосування учасників на Загальних зборах: 18 година 00 хвилин. 
Дата складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 
00 хв. 15.12.2022 р.  
Загальна кількість осіб, включених до переліку учасників Фонду, які мають право на участь у 
загальних зборах: 2 (дві) особи. 
Порядок голосування: з використанням бюлетенів. 
Кворум Загальних зборів: кворум досягнуто, для участі у зборах зареєстровані учасники, які сукупно 
є власниками 100 відсотків акцій Фонду, що перебувають в обігу. 
Головуючий Загальних зборів: ВАРЯГІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Секретар Загальних зборів: ВАРЯГІНА НІНА МИКОЛАЇВНА. 
Склад лічильної комісії: комісія з однієї особи – СТРАЛКІВСЬКИЙ МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ. 
Склад реєстраційної комісії: комісія з однієї особи – СТРАЛКІВСЬКИЙ МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ. 
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при 
дистанційному проведенні Річних Загальних зборів: ВАРЯГІНА НІНА МИКОЛАЇВНА 
Присутній Голова Наглядової ради: ВАРЯГІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 
1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 
2. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. 
3. Про надання розпоряджень Наглядовій раді Товариства про визначення дати складання переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства, порядку та строків виплати 
дивідендів. 

 
По першому питанню порядку денного: 
Слухали: Варягіна Євгена Олександровича, який запропонував затвердити розглянутий Загальними 
зборами звіт про результати фінансової діяльності Товариства за 2021 рік.  
Голосували:   
«За» - 35 240 104 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 



«Не голосували» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
Вирішили: Затвердити розглянутий Загальними зборами звіт про результати фінансової діяльності 
Товариства за 2021 рік.  
 
По другому питанню порядку денного: 
Слухали: Варягіна Євгена Олександровича, який запропонував не нараховувати дивіденди учасникам 
Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 році. 
 
Голосували:   
«За» - 35 240 104 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
«Не голосували» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
Вирішили: Не нараховувати дивіденди учасникам Товариства за результатами діяльності Товариства 
у 2021 році, збиток за результатами діяльності Товариства у 2021 році. 
 
 
По третьому питанню порядку денного: 
Слухали: Варягіна Євгена Олександровича, який запропонував не складати перелік осіб, які мають 
право на отримання дивідендів за акціями Товариства, у зв’язку з прийнятим рішенням не 
нараховувати дивіденди учасникам Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 році. 
.  
Голосували:   
«За» - 35 240 104 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
«Утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
«Не голосували» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників (їх представників) 
присутніх на Загальних зборах. 
Вирішили: 
Не складати перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства, у зв’язку з 
прийнятим рішенням не нараховувати дивіденди учасникам Товариства за результатами діяльності 
Товариства у 2021 році. 
 
 
У зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного Загальні збори Фонду оголошено закритими. 
 
Головуючий Загальних зборів Товариства 
Варягін Євген Олександрович                              ................................... 
 
Секретар Загальних зборів Товариства 
Варягіна Ніна Миколаївна                       .................................... 
 
 
 


