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[1рим!рник 4

Акт
проведення позапланово! перев!рки дотримання вимог законодавства про ц1нн!
папери в1дкритого акц!онерного товариства <<Ёац!ональна акц!онерна страхова

компан1я <<Франта>>

м. 1{и]в

11очаток-зак1нчення перев|рки: з 03 вересня 2012 року
1!1!сцезнаход)!(ення 3а яким проводилась перев1рка:
буд.75;
[дентиф|кац!йний код за €дРпоу: 00034186;
Банк!вськ! рекв!зптп: п|р ш926506000001049 в |[А1 <}крсоцбанк) м. 1(и!в, мФо
300023;.
3асоби зв'язку: тел/факс. 044 5з7 58 00;

[1ерев!рка проводилась робонопо групою у склад!:
- (ер1внгтк групи [айдай Флекс1й Флександрович головний спец!ал1ст

[енщатьного територ1а.тльного департаменц Ёац1онатьно| ком1с1] з ц1нних папер|в та
фондового ринку;- 9лен групи _ €сик 1арас 1!1иколайович - головний спец1а-гл1ст !енщального
територ1ального департаменту Ёац!онально] ком|с1| з ц1нних папер|в та фондового
ринку;

[1ерев!рка проводилась у присутност1 посадових ос!б л!ценз!ата:
викону}очого обов'язки [олови |{равл|ння в!дкритого акц1онерного товариства
<Ёац|она-гльна акц|онерна сщахова компан1я <Франта> гришеф.,44Балер!я
йихайловича.

[1!дстава для проведення перев!рки: {орунення !егтщатьного
територ1ального департаменту Ёац1онально| ком1с|] з ц1нних папер!в та фондового
ринку в1д 28.08.2012 року м28-в-ц[-\, виданого на п|дстав| .{орунення Ёац1она-гльно|
копл1с1] з ц1нних папер|в та фондового ринку в|д22.08.20\2р. ]т1'ч13/01/14259|нк.

11ер!од д!яльност! л!ценз1ата, за який проведено перев!рку: 01.01.2008р. по
29.08.2012р.

!ан! про дер}кавну ре€страц|по л!ценз!ата: €в|доцтво про держ^"ф*-'щтрац!го
}оридично? особи в1дкритого акц1онерного товариства <Ёац1она-гльна акц!онерна

05 :ковтня 201'2 року

по 05 я(овтня 2ф,р**у.
м. 1(и?в, вул. *илянська'

э

ерев1рка д1яльност| на ринку ц|нних папер1в ем!тентом в|дкритим акц1онерни
вом <Ёац|ональна акц|онерна страхова компан|я <<Франта> з питан

имання вимог законодавства при прийнятг1 р1плення щодо:
. в!дчу)кення прав власност1 на торгов| марки <Франта>;
. укладення угоди гових маоок (([)оанта).



0

сщахова компан1я <Франта> (дал1 по тексту - вАт (нАск <<Франта>>' ?овариство,Бм|тент), видане !ер>кавним рессщатором |!енерсько| районно| у м1ст1 1{исв1державно| адм!н!страц1] , €ер1| А01 -т\ъ25в2цэ, дата проведення державно| реесщац1|

^[[3;1/?;'ъъъ';#Ё"'Ё*!нй 

св|доцтва про Б|*'""у ресстрац1го 03.08.200 7р. за

Розм!р статутного кап!талу л!ценз!ата: в1дпов!дно до п. 5.1 с;*):ь (новаредакц1я) вАт (нАск <Франта>' 3атверд)кеного р1гпенням заг€1льних збор!вакц1онер1в <ЁА€1{ <Франта> (";д то.ов .2010р' )х!3 протокол .]\э1-10 в1д 10.03.2010р.)та зареестрованого {ерт<авним реесщатором голос;твсько| районно1 у м1ст| 1{иев1дер}кавно| адм1н!сщац1] в!д 16.0в.20'0р. .' .]\ъ106810501340ъ06в1 - <<,€гпатпутпншйкап!тпал [{о"мпан!]'сп|ановш/пь 775 125 000,00 ерн. с[лцсоуп с[лт0есятп п,яп'ь лц!льйон[встпо 0ва0ця/пь п'я/пь гпшсян) гривень).

€плата статтного фонду л!ценз!ата: в1дпов!дно до балансу (форма.т\ъ1) вАт(нАск <<Франта>> станом на 31.\2.2011р., ,!д'".рд*еного аудиторсько|о ф|рмото<1{омпан1я [1роф1нформаудит) статутний кап|тал БА1 <нАск <Франта>) станом наз\.|2.20]:1р. складае775125 000 щн. 00 коп..

Б|домост! в!докремлен| п!дрозд!ли ем!тепта: в1докремлен1 п1дрозд!ли в!дсутн1.

Б!домост{ про зд!йснен! випуски ем!тентом ц!нних папер1в та 11 ресстрац!по:вАт (нАск <Франта> зд1йснило випуск г{роотих 1менних акц|й775 |25 000 грн' (с1мсот с1мдеоят п'ять м1льйон1в сто двадц"." .,'"'|};щ#"#}
документарн1й форм1 1снування про, що !ержавною ком1с!сго з ц|нних папер1в тафондового ринку було видано €в1доцтво про ресстРац!го випуску акц!й !,[р|49|\|09 в1д27.05.2009р.

Б!домост! про установч! документи (!з зм!нами) та 'п1 ре€страц!по: €тацт(нова редакц1я) вАт (нАск <Фч1н1о, затверд>кений р|пленням заг[шьних збор1вакц1онер1в <ЁА€1{ <Франта>> (в!д ]о.ов.20|0р' й3 ..р'.'кол .]\!1-10 в1д 10.03.2010р.)та зареесщован1 зм1ни !ерх<авним ре€сщатором [олос1?всько| райБнно{ у м1ст1 1(иев1державно| адм1н!сщац1? в|д 16.08.2010р. за шэ т о68 1050 1 340006,1 .

[1ерел!к коп!й документ!в, надан! л1ценз!атом для проведенняперев|рки:
!{аз*а докум€пту Форма

доч/мента
(ориг!нал, коп!я,

нотар!ально
засвйчена коп|я

топпо)

Рекв!зптп докумепта

11;

1***
]в1доцтво про дер)кавну ресстрац1го ориг1н.!'т
)в1доцтво про рессщац|го випуск)
ткц1й

ориг!нал в!д 19.\|.2009р.

]в1доцтво про реестрац1го випуск)
1кц1й

ориг!н€ш \гр708/1/10 ,ц
27.08.20]:0р.

;в1доцтво про ресстрац1. "".у.*т ориг1н€!'ч !'{р|49|\|09 в1!

2



;

1кц1й 27.05.2009р.
)в1доцтво про ресстрац1то випуск)
ткц1й

ориг1н{ш |ч1"ч21311/08 в1д

27.08.2008о.
;в|доцтво про рессщац1го випуск}
:кц1й

ориг1нал \1'р86/ 1 /08 в1д 06.03.2008р.

:в|доцтво про ресстрац1го випуск)
ткц|й

ориг|нал {р448|||04 в1д

\0.07.2004р.
3татут ориг1н€ш 'деря{авна реестрац|я

23.10.2007о.):
]татут ориг1на,! 'деря{авна 

реестрац1я
)7.02.2008р.): 

1,!

0. )татут ориг1н'|'{ [дерясавна 
";|!фстрац|я

14.05.2008р.);
1 ]татут. ориг!нат .дер:кавна ресстрац1.я

)7.08.2008о.):
12. ]татут ориг1н{ш 'дер}{(авна реестрац|я

)2.|1.2009р.);
13. ]татут ориг1н[!'1 (дер>кавна ресстрац1я

16.08.2010р.);
14. тулиторський вионовок нез€!"лех{ногс

)удитора про ф1нансову зв|тн|сть
ориг1н&-1 ]таном на 30.09 .2009р. ;

15. 1удиторський висновок нез[ше)кног(
1удитора про ф|нансову зв|тн1сть

ориг1на.,! 3а2007 р|к

16. р!тпення 3агальних збор|в акц1онер|п
разом |з коп!ями ф!нансово] зв|тност:
за 2008 р!к у склад|: балансу, зв1т1
про ф1наттсов1 результати, зв1ту прс
рух гро1пових котпт1в, зв|ту прс
власний кап1татл, аудиторськогс
висновку нез€ш|ежного аудитора прс
ф|нансову зв1тн!сть за 2008 р|к;

ориг1нал {'р 5 в1д |7.04.2009р. (п||
атверАя<ення ' р1нно;
в1ту та балансу нАс
оРАнтА''

17. р|гшення 3агальних збор1в акц1онер|г
р;шом |з коп!ями ф1нансово| зв1тност;
за 2009 р|к у склад|: ба_глансу, зв1т1
шро ф1нансов| результати. зв1ц прс
0ух гро!пових котшт|в, зв1ту про
штасний кап1тал, аудиторського
}исновку нез€ш|е)кного аудитора про
}!нансову зв1тн1сть за 2009 р1к;

ориг1н{!'1 ]хгр 5 в|д |5.|2.2010р. <|{рс
затверд)кення р1нногс
зв1ту та 6алансу нАск
''оРАнтА'' за 2008 р1к>

18 э1гпення 3агальних збор|в акц1онер!в
)!вом |з коп|ями ф|нансово| зв1тност]
уа 2010 р1к у склад|: бытансу, зв|т1
тро ф|нат*оов| результати. зв1ту прс
)ух гро1пових котшт1в, зв1ту прс

ориг1н[ш |\гэ 5 в|д 20.04.20\1р. <||рс
]атверд}кення р1нногс
зв1ту та ба;тансу нАск
'оРАнтА'' за 2008 р|к>

#[!,'



власний кап|тал, аудиторськогс
висновку нез€ш1е)кного аудитора прс
ф1нансову зв1тн1сть за 2010 р1к;

*!п',{*с*{

19. [!оло>кення про Ёаглядову1^д>
нАск ''оРАнтА''

ориг1н{|"! затверд)кеного р|гпенняп3агальних збор!:
акц1онер1в в1д

17 о1?Ф[6т'т \[о ?.
20. [!оло>кення про Ёаглядову р'д>

нАск ''оРАнтА''
ориг1н;ш ]атверд)кеного р1|пенняш3агальних збор1г

1кц|онер|в в|д
10.08.2010р. )\гэ 8;

[1оло:кення про Рев1з1йну ком;сй
нАск ''оРАнтА''.

ориг|н.!,,'| 3атвердт(еного р11пенням3агальних збор1в
акц1онер|в в1д
!0.08 201[п \[о Р'

22. э1плення 3агальних збор!в акц1онерБ ориг1нал \ф 9 в|д \7.04.2009р. (пр(
з!дкликання ! обрання
а;тен!в Рев!з{*3|ф ком!с|!
:1Аск <ФРАЁ[А>;

7з. р1гпення 3агштьних збор1в акц1онерБ ориг1н[ш ]\гр 6 в1д 30.10.2009р. <|{рс
в|дкликання | обранн-я
член!в Ёаглядово| рад||,
Рев|з1йно] ком|с1| тс
[равл|ння нАск
кФРАЁ[А ь.

)_4. р1гпення 3агальних збор|в акц|онщ1в ориг1н&ч }ч[ч 6 в1д 10.08.2010р. <|{рс
в!дклликання 1 обранн.я
голови та член|т
Рев|з|йно] ком|с1:
|овариства, кандидат1в в
:{лени Рев|з1йно| ком|с1:
|овариства>>

15. }кт перев1рки ф|нансово.
:осподарсько| д1яльност1 нАск
кФранта>

ориг1нал за 2008 р1к

,_6. 1кт перев1рки ф!нансово-
господарсько| д|яльност1 нАск
кФранта>

ориг1нал за 2010 р1к "т&9ч

27. пулиторський висновок (зв1т
]ез€ше}кного аудитора) про ф1нансов1
зв1тн|сть Б1дкритого акц|онерногс
говариства Ёац|она-тльно| акц1онерно!
:щахово| компан1| <Франта>>

ориг!нап этаном на (за) з|.\2.2011
року '(20|1 р|к) в1д

)7.03.20|2р.

!8. коп1я р1нно| ф|нансово] зв|тност.
цАск <Франта> у склад1 Форми )\ге1.
|\,[ъ5

коп1я за 2011 р|к



,.9. }кт Рев1з|йно] ком1с1] з перев1рки

||нансово-господарсько| д|яльност!
{Аск <<Франта>>

ориг1нал за 2009 р1к;

!0. }итяг з протоколу 3агальних збор|г
ткц!онер|в нАск <Франта>

ориг1н.!'| т|д |7 .04.2009р. )т{э 1 -09;

}итяг з протоколу 3агальних збор1в
ткц|онер|в нАск <Франта>

ориг1нал в1д 1 5. |2.2012р. )\э2- 1 0;

12. }итяг з протоколу 3агальних збор1з
ткц|онер|в г{Аск <<Франта>

ориг!на-гт в|д 20.04.20 1 1р. ]цгр 1 _ 1 1

,-,. р1тпення 3агальних збор1в акц1онер1в
.{Аск <<Франта>

ориг1нал в|д 20.04.20 1 1р. }\э6 <|{ро
}атверд)кенн'! порядку
розпод1лу прибутку
нАск <Франта>> за
п|дсумками роБоти у 20|0
)оц!)

\4. ?1гше!тня |[равл1ння нАск <Франта>> коп я 31д 15.07.20ссш!а"
|5. 1ротокол Ёаглядово? Ради нАск

кФранта>
коп1я 3|д 30.07.2008р. )\э18

}6. )!тпення |{равл|ння ЁА€( <<Франта> коп1я 3|д 3 0.09.2008р. .}т|ч43 3
]7 [1ротокол Ёаглядово| Ради нАск

кФранта>
коп1я 31д 0 : . 1 0.2008р. }хгэ27

]8. Р!тпення |[равл1ння ЁА€( <<Франта>> коп я 3|д 28.01.2010р. ф18
]9. Р|тпення Ёаглядово| Ради нАск

кФранта>>
коп|я 3|д 28.01.2010р. }хгэ1

10 Р1тпення |[равл1ння ЁА€( <Франта>> ког{1я 31д 07. 12.20|0р. !'{р427
1 Р|гпення Ёаглядово? Ради нАск

кФранта>>
коп|я 31д 09.12.2010р. )\э05

12. Р!тпення |{равл1ння ЁА€( <Франта>> коп1я 3|д 23 .12.2011 р. .}'{ч3 5 9

Б1дшов|дно до п. 2 Розд|лу 1!1 <|{орядку проведення перев|рок д|яльност|
ем|тент1в ц|нних папер|в>>, затверд)кеного Р|тценням !ерхсавно] ком|с|| з ц|нних
папер1в та фондового ринку в|д 31 березня 2011року ]\ъ376 та зарчд&)ваного
в й!н|стерств| тостиц|| 9кра|ни 02 нервня 2011 року за ф654|19зц-ъбочото
групо}о !ентрального територ!ального департаменту 1{ом|с|| за
м1сцезнаходх{енням БА1 (нАск <<Франта>' а саме: м. 1{и|в, вул. [илянська'
буд. 75 вручено другий прим|рник доручення тимчасово викону!очому
обов'язки |-олови правл1ння БА[ (нАск <Франта> _ [рищенку Батлер|то
йлосайловичу (наказ вАт (нАск <Франта>> в|д 30.08.12р. }\э 2559-в).

(ер|вником робоио| групи установлено перел|к документ|в, необх|дних
.1.'[я проведення перев1рки, та терм|ни !х надання, в|дпов|дно до 3апиту про
н&]{ання |нформац|] в|д 03.09.20|2р.

|!ерев|рка вАт (нАск <<Франта> проводилась у прим1щенн| вАт
кЁА€1{ <<Франта> за адресо}о: м. (и|в, вул. }{илянська' буд.75.

Робону щупу для опрац}ованн'{ документ|в та написання акту перев|рки
у прим!щенн| БА1 (нАск <@ранта> за адресо}о: м. 1{и|в, вул. *илянська' буд.

:?



75, було забезпечено робочим м1сцем для проведення перев1рки.
3а результатом опрац}овання документ|в наданих 1овариством' робонотощупо!о' встановлено наступне.

Бйпов!дь на питання: [!ерев1рка д|яльност1 на ринку ц|нних папер|вем1тентом в1дкритим- акц1онерним товариством <Ёац|ональна акц1онернастрахова компан!я <Франта> з питань дотримання вимог за]прийнятт| р|шлення щодо: в1днуэкення прав власност1 на'нЁъ"":'1#<Франта>; укладення угоди про оренду торгових марок <<Франта>. я
"{**{.вАт (нАск <<Франта> над€|.ло листом в!д 07.096.12р. л! 01-01 -/22012к']1опотання' щодо анал|зу вс1х документ1в безпосер.д''"' в прим|щенн|головного оф1су компан|| без ]х коп1товання, а такоя(' щодо проханн'{подов)кення терм1ну надання документ1в до 25.09.\2р., у '";"'*у з чим' терм|нпроведення перев!рки БА1 кЁА€( <<Франта>> було продовх(ено до 05.10.12р.1ако:к, вАт (нАск <Франто> направило лист до Ё(1-[ФР (в1д 06.09.12р.м 01-01/21929) щодо анал|зу вс1х !о.умент|в безпосередньо в прим|щенн|головного оф|су компан!| без !х коп1товання.

1!одо р!гпень уповноважених орган!в вАт (нАск <<Франта> проукладення угод щодо в!днуя<ення права власност1 та оренди торгових марок<<Франта> за пер|од з 01.01.2008р. по 29.08.2012встановлено:

11'пунктпалсш 2, 1, б п. 13:! €тпатпутпу нАск кФрантпа> в ре0акц!|, щоё!яла у пер!оё з 14'05'200&р- по 07.0в.200вь.,"''.,,.влено, що [оловй !7равл1ння
реал!зуе тпак! повноваэюення; преё'*,*,, [{олспан!то у 11 в10нторшёшннцл!ц 7па ф!зшнншмш ос:обалсш, без ёов!реносуп! '0;й',#"'ж'4:ж:,Ёотипан!|' п1ёпшсуе ёоеоворш на сул/'ц' що не потпребутотпь попере0ньоеопоеоёэюення 1{аеляёово|' раёш, а /пакоэю зё!йснтос операц![, що по7пребутотпьпопере0ньоео поеоёоюення, п!сля о/пр0!л'ання /пако2о поеоёоюення.

Б!ёпов!ёно 0о п!ёпунктп!в 22 тпа 23 п. ]2.12 €тпатпутпу нАск кФрантпа> вре0акц||, що ё!яла у пер1оё з 14.05.200&р. по 07'08.2008р., 0о ко:ипетпенц![[{аеляёово!' ра0ш налеэ!сц1пь: поеоёэюення операц1й, пов,Бана.,х з укла0ення.|4еоспоёарськ1'|х 0оеовор!в, у розти1рах, що перевцщу1о7пь 0ва в]ёсотпкцс,па/пу1пно2о кап!тпалу [{оллпан1[ (у вказанцй йер!оё стпатпутпншй кап!тпалс7пановцв 79б65300,00 еРн); поеоёэюення уео0, 
-пов'язанцх 

з прш0бання.ги,в|0нуэюенн'ь|у! /па управл|ннял4 ак7пцвс!л'ц [{о"цпан!|, в тпФ*1! чцсл1 нерухопс!с/п1о, насул'у' що перевцщуе вс!пановлен] [!аеля0овото раёото л!лц!тпц.
Р]цленнялс |7равл!ння нАск *Фр,,'п), в!0 15.07.200&р. 

^/ё 
301 буловшр1шлено переёатпш вцклточн] лаайнов! права на знакш ёля тповар|в упа послуе, щое власн!супто нА€|{ кФрантпа', 3а вшнаеороёу в сулс! 59902в0,00 ерн. ("..н. |1[Бу су;и! 99в3в0'00 ерн.).

Р!цлення |/равл!ння нАск <9рантпа> в!ё 15.07.2008 ]\г9 30&&€0 ёоюено[{аеля\овото раёото нАск кФрантпа))' що в!ёобраэюено в 'р|.'*,,! зас!ёання[{аеляёово1'раёи в!ё 30.07.2006р. .^/о 18>>.



! пер!од з |4.05.2008р. по 02. 11.2009р. д|яльн1сть БА1 (нАск <Франта>
регул}ов€1лась у тому числ1 3аконом 9кра!ни .[{р' господарськ| товар"й"'} уредакц|| в|д27 кв!тня 2007 року ш 997-у.

Б!дпов1дно до вимог пп. <<1>> статт| 41 3акону 9кра!ни <[{ро господарськ|товариства) <"[о ко]ипе1пенц!|' заеальнцх збор!в 
"*Б*,*ь - за1пвер0эюенняёоеовор!в (уеоё), уклаёенттх на сул4у, що )"р"',щу, вказану в стпатпутп!/поваршс/пва>>.

€таттето 41 3акону 9кра!ни <|{ро господарськ| товариства)) непередбанено, що затвердження договор|Ё (у.од), уй'де"'' на с}м}, щоперевищуе вк€вану в статут| товариства в!дноситься до викл1очно| компетенц1|заг€|пьних збор|в акц1онер!в товариства.
|1|дпунктом 35 пункту 13.5 статт1 13 €татуту (нова редакц!дл*(редакц|ячинна в!д 14.05.2008р.;' ва1 (нАск <Франта>> передбан 

"'" <?."}уж#жтпак! повноваэюення - зё!йснто€ операц!1, пов'язан/ з укла0аннял' аоспо0арськцхёоеовор!в, у розлс!рс!х, що не перевцщу1о7пь 0ва в!ёсоп'кш с1пап!у7пно2о кап!тпалу[{отипан!|, а /пакоэю зё!йснтое_ ц! оп-ерац!| у розлс!рах, що перевцщу1отпь ёвав_!_ёсотпкц с/па7пу/пно2о кап1тпалу, 3а ул!овц 1х попереёньоео поеоёэюення 3[{аеляё о вото раё ого |{оллпан !]>.

Ёа вимогу надатиробон1й щуп1 ориг|на-тти р!гшень уповноваженого органувАт (нАск <<Франта>> щодо 
"1д"у*Ё""" майнових йр'" на торгов1 марки<<Франта>>, робон|й груп1 було надано коп!го р;-""![ .'р,'''!""я }{А€!((оРАнтА>> в1д 15'07.2008р. лъ301 ,,[!ро передачу виклк)чних майновихправ на 3наки для товар!в ! послуг' що с власн!стго ЁА€!{ ((0РАнтА>,

в!дпов!дно до якого:
("з мето}о впорядкування ф1нансово-господарсько? д1яльност1, пов,язано| з
!нтелектусш1ьно}о власн|стто, йравл|ння 

! -^'д'!9!!9\

Бир1гшило *- [:1' |[ередати тов (1мг |нтернешлнл холдинг компан|>> майн'"?$'" а на
знаки' що охоронятоться | датоть на територ|? !кра|ни' а саме:- 3на(, 1!Ф охороняеться св1доцтвом !кра|ни -|\96559, щодо всього перел1ку
пос;1уг 35 та 36 клас|в мктп, для яких цей знак зареестро ваний;- 3нак, що охороняеться св|доцтвом }кра|ни "|\ъ6561, щодо всього перел|ку
пос]уг 35 та 36 клас1в мктп, для якихцей знак зареесщо ваний;- 3на(, 1!Ф охороняеться св1доцтвом }кра|ни м6562, щодо всього перел!ку
пос'уг 35 та 36 клас|в мктп, для яких цей знак заре€стро ваний;- 3нак' що охоронясться св|доцтвом }кра|ни --т\ъ36591, 

щодо всього
перл|ку товар1в 1 послуг 16, 35 та з6 клас|в мктп, для яких цей знак
з.!ре€сщований;



- 3на(, 1{Ф охороняеться св1доцтвом !кра|ни ]\ъ36592(номер виправлено
ручко}о' не зав|рено), щодо всього перел1ку товар!в | послуг |6, з5 та 36 клас|в
мктп, для яких цей знак зареесщований;
- 3нак, що охороняеться св|доцтвом 9кра!ни
перел!ку товар1в | послуг 16, з5,36, з7, з8, з9, 40, 4| 42
цей знак зарессщо ваний;
- 3нак, що охороняеться св|доцтвом 9кра!ни .]\гэ46386, .н&* всього
перел|ку товар|в | послуг |6,з5,з6,з7,38, з9, 4о,41 42 клас|в мктп, для яких
цей знак заресстро ваний;
- 3нак, що охороняеться св|доцтвом !кра!ни .}\ъ53216, щодо всього
перел|ку товар|в 1 послуг |6, з5' з6, з7,38, 39' 40, 4| 42 клас|в мктп, для яких
цей знак зареестро ваний;
- 3нак' що охоронясться св1доцтвом !кра!ни !'{р82725, щодо всього
перел1ку товар1в 1 послуг |6, з5, з6, з7,38, 39, 40, 41 42 клас|в Р1!(?|1, для яких
цей знак зареесщо ваний;
- 3нак, що охороняеться св1доцтвом !кра|ни .]\ъ86304, щодо всього
перел1ку товар1в 1послуг 16,з5,з6,з7,з8,з9,40,4| 42 клас|в й!(1|{, для яких
цей знак зареесщо ваний;

3а винагороду в сум1 5 990 280, 00 у т.ч.пдв у сум1 998 380,00. 1

2. |{е р1:-шення набира€ чинност1 з моменту його погод}(ення з Ёаглядовок)

]ю46385, щодо всього
клас!в мктп, для яких

радо1о нАск (оРАнтА). !$**1
3. |{онщоль за виконанням цього р|тпення пок.т1асти на голову |{равл1ння
Ф. Болотову.
|!|дписи: [олови правл1ння Флени Болтово|

€екретаря |{равл|ння Флександра Белав! на

.. >)

Ёа виконання вимог п|дпункту з5 пункту 13.5 статт| 13 €татуту (нова
р:акш1я) (редакц1я чинна в|д 14.05.2003р.) вАт (нАск <Франта> та
п1:гункц 22 пункц \2.\2. €татт| |2 (татуту (нова редакц|я) (редакц|я чинна
в1: 1{.05.2003р.) вАт (нАск <<Франта>>, Ёаглядова Рада вАт (нАск
<фанта>) погодила Р|тшення |{равл!ння БА1 (нАск <<Франта>> в|д 15.07.2008р.
}&301 *|{р' передачу викл1очних майнових прав на знаки для товар1в 1 послуг,
що € власн|стго нАск (оРАнтА>, на п|дтверАження ро'бон1й руп1 було
на]ано зав!рену коп1то [1ротоколу }&18 3ас!дання Ёаглядово| Ради нАск
<Франта>> в1д 30 липня 2008 Рок}, в|дпов1дно до якого: 

{*1-*1



(("головував _ [олова наглядово| ради €п1лка Флег Б1кторов'.'ъ[|,*с
|{рисутн|:

{лени Ёаглядово?
Флександр 1вановин.

3апроплен!:

Ради : Айэкулов Ануар 1урсуновии, ?им1нський

акц|й, власнфт| нАск
7|ь4

1' €лухали: .|{ро погод)кення р|тпення [{равл|ння РА€1{ <Франта>> в|д
15 липня 2008 року ]\гр301 |{ро передачу викл1очних майнових прав на знаки для
товар1в ! послуг, що е власн|стто нАск (оРАнтА).

,,{опов1дав : 1!1аневський Б.Б.
Бир1шлили:

1' |[огодити р|тшення |[равл1ння }{А€( <Франта>> в|д 15 липня 2008
роц' }'|р301 [{ро передачу викл}очних майнових прав на знаки для товар|в 1
посщ'г' що свласн|стго нАск (оРАнтА> та передати тов <1й[_!нтерне.шнл
-хо-:д1нг компан1>> майнов| права та 3наки, що охороняк)ться ф-*д*оть на
терпггор!? !кра|ни, а саме:

_ 3нак, що охороня€ться св1доцтвом !кра|ни.:\ф6559, !!{ФАФ всього перел1ку
послуг 35 та 36 клас1в мктп, для якихцей знак заресстро 

".')й;- 3нак, що охоронясться св|доцтвом !кра!ни ]ф6561, щодо всього перел|ку
послуг 35 та 36 клас|в мктп, для яких цей знак зареесщо ваний;

- 3нак, що охороняеться св|доцтвом }кра|ни !$6562, 4ФАФ всього перел|ку
послуг 35 та 36 клас!в мктп, для яких цей знак зареесщо ваний;

9

- 9лени правл1ння: [олова |{равл1ння Болотова Ф.Б.
_ 1нгп! учасники : кер1вник €луэкби Ёаглядово| ради з корпоративних прав

та корпоративно] власност| йаневський Б.Б.

[[орядок денний
1' |!ро погод}кення р1тпення |[равл|ння ЁА€( <Франта> в|д 15 липня

2008 року ]\гр301 [{ро передачу викл!очних майнових прав на знаки для товар|в 1
послуг, що е власн1стго нАск (оРАнтА).

2. |1ро погодження р|тшення [{равл1ння ьиск <Франта> в|'д 29 лилня
2008 року -т\9324 <|!ро передачу в управл|ння пакет1в
<<фанта>.



- 3нак, що охороняеться св|доцтвом !кра|ни .}\ъ36591, 1|{ФАФ всього
перел1ку товар|в 1 послуг |6, 35 та з6 клас1в мктп, для яких цей знак
зарессщований;

- 3нак, що охороняеться св|доцтвом !кра|ни
ру{кок)' не зав|рено), щодо всього перел|ку товар1в
мктп, для яких цей знак заре€сщо ваний;

_ 3нак, що охоронясться
перел!ку товар|в | послуг 16, з5,
цей знак заре€стро ваний;

- 3нак, що охороняеться
перл!ку товар1в | послуг 16, з5,
цей знак заре€сщо ваний;

- 3нак, що охороня€ться
перл!ку товар|в 1 послуг |6, з5,
цей знак заре€стро ваний;

- 3нак, що охороня€ться
перел1ку товар|в | послуг |6' з5,
цей знак зареестро ваний;

- 3нак, що охоронясться
перел|ку товар|в | послуг |6, з5,
цей знак заресстро ваний;

]\93б592(номер виправлено
1 послуг |6,з5 та36 клас|в

св|доцтвом 9кра!ни .]\ъ46385, щодо всього
з6,з7,38, 39, 40, 41 42 клас1в мктп, для яких

св|доцтвом 9кра}ни ]\ъ46386, щодо всього
з6,37,38, 39, 40,41 42 клас]в мк[$ м'"*''
св!доцтвом }кра!ни ]\ъ53216, щодо всього
з6, з7, з8, з9, 40, 41 42 клас!в }1(1|{ 

' А|Аяких

св|доцтвом 9кра!ни !,&82725' щодо всього
з6,з7,38, 39, 40, 41 42 клас!в мктп, для яких

св|доцтвом !кра!ни ]\ъ86з04, щодо всього
з6, з7,38, 39, 4.0, 41 42 клао|в й}(1|{, для яких

!опов|дав: йаневський Б.Б.

3а винагороду в сум| 5 990 280, 00 у т.ч. пдв у сум| 998 380,00.

2. €лухали: к|{ро
29 лилня 2008 року !'{р324
г{Аск <<Франта>>.

Бир1тшили:

1' |{огодити р|тшення |!равл|ння БА€( <Франта> в|д 29 липня 2008
роч ]\гр324 .|{р' передачу в управл|ння пакет|в акц!й, власност1 нАск
<фанта>) та пере дати в управл|ння 1ФБ (1мг |нтернетпнл холд1нг компан1>>
так| акц1|:

_ |{акет акц|й вАт <<(онцерн Франта> у к|лькост! 20001 тпт., що становить
сто в|дсотк|в у статутному кап1тал| товариства;

- [[акет акц|й 3А1 <€трахова компан1я <Франта-}{иття>> у к1лькост1 80960

[олосували : (за) - одностайно
погод)кення р|тпення |1равл|ння ЁА€1( <Франта> в1д
.|{р' передачу в управл1ння паке'!в акц#вцасност|

10

1цт., що становить 13,4933 в|дсотка у статутному кап|тал1 товариства.



[олосували: ((за) - одноголосно

|{1дписи:

[олова наглядово| ради Флег €п!лка
€екретар наглядово| ради Ануар Айт<улов
9лен наглядово| ради Флександр ?им!нський

тс1.ч

[(одо оренди торгових марок <Франта> встановлено:
1!'пунктпалсц 2, 3, б п. 11.!4 €'п)'пу.пу нАск кФранстпа> в ре0акц!|., що0|нта у пер!оё з 07'0&'200&р. по 02.11.2009;. 1'*,''",ено' що |олова |1равл!ння

реа:т!зус упак1 повнова2юення" преёстпавля, к,'',н!то у |1' в]ёносцнах 3 !ншлц:ицторшёшнн1/л!ц 7па ф!зшнншмш особатиш, без ёов[реносуп! зё!йснтос 0]|. в!0 !.гпен]Ёолцпан[[' п!0пшсуе ёоеоворш на сул|ш, що не потпребутотпь попере0ньоеопоео0эюення []ааля\ово|' раёш, а !пакоэю зё!йснтое операц1т, що по/пребутотпьпопере ёньо ?о по?о ё эю ення, п! сля о/прц]|4ання /пако?о поео 0эюення.Б]ёпов!ёно ёо п!0пунктп1в 22 упа 21 п. 11.12 €тпатпутпу нАск <Франтпа> вре0акц![' що ё!уьца у пер!о0 з 07'08.200&р. по оэ т:.5обяр.,, 0о колппетпенц!|.Ёаеля0ово[ ра0ш нсш!еэюш7пь: поеоёэюення операц!й, п,",Ба,ц* з укла0ення.|4еоспоёарськцх ёоеовор!в, у розла!рах, що перевшщу1о7пь 2 ()00 000,00 (ёвалайьйонш) ерн',' поео0эюення уеоё,-пов'я3анцх з прц0баннялц, в1ёнуэюенн'|л' /пауправл[нням ак7п11вал'ц |{олапан!1, в /пол4у чцсл! нерухоти1стп;: '';'"; ';'
перевшщу€ вс7пановлен! !{ае-цяёовото ра0ото л!м!упц. '' $||кла0ення л1ценз!йншх а":]:9ч'9 в!ёбувалось на ';о'*#$'*""'"|/равл!ння нАск кФрантпа> в]ё 10.-09.эоовр. :Ф 433, яке було поеоёэюено[{аеля0овото ра0ото (протпокол ]\/ё 27 ',[!о,,,, [!аеляёовот' ра0ш нАсккФрантпа> в!ё 0 1. 1 0' 2008) >'

|{равл|ння БА1 (нАск <Франта> прийняло р|ш:ення про оренду торгових!!арок кФранта> про що св1днить, надане робон|й щуп| Р].''""ня |1равл!ннявАт (нАск <<0ранта> лъ433 в1д 30.09.2008р., в|дпов1дно до якого:

<..[!равл1ння ЁА€1( <Франта>

Р1цлення

]\ъ433 м. 1(и]в

|1ро укладення правочин1в про використання торговельних марок 
€4*ч1" .'"

товар|в | послуг)

з меток) забезпечення д|яльност1 ](омпан||, пов'язано? з |нтелекту€ш1ьно}о
в.гласн 1 стто, |{равл | ння

30 вересня 2008 р.

11



1.
Бй1Р|11]Р||{Ф:

}класти в|дпов|дн! правонини |з [ФБ <|мг 1нтернегпнл холд1нг компан1>> провикористання торговельних марок (знак|в для товар1в ! послуг), як1 нале)1(атьтовариству з обме}{ено}о в1дпов!дальн|стто (1мг 1нтернетшнл холд|нг компан1>>.Бизнанити, що за використання торговельних марок (знак|в для товар1в тапослуг) Ё{Аск <<Франта>> сплачуватиме товариству з обмежено}о
в|дпов1дальн1стто смг 1нтернетшнл холд1нг компан1> щом1сянну та щор|инувинагороду, а саме:
[|ом|сячну винагороду _ не б|льпле 5 в|дсотк1в в1д суми щом|сянного доходу(впрунки) в|д реал1зац1| продукц1| (товар1в, роб1т та послуг) нАск <<Франта> запопередн|й м1сяць;
!{ор!нну винагороду _не б1льшле 5 в1дсотк|в в1д р1зниц| м|эк щор!чним доходом(вирулкото) в|д за зв|тний р1к та доходом (вируткото) в1д решт|зац1| продукц1|(товар!в, роб1т та послуг) нАск <Франто ,' р/*, що передуе зв1тно'у. 

' _-', __5_

|(онкретн1 розм1ри винагоро ди за використання торговельних 
''р'цфк1в длятовар!в та послуг) визнанатимуться в|дпов|дними договорами.

'{орулити [олов1 |{равл1ння Флен! Болотов|й п1дписати договори на умовах'визначених п. 2 цього р|шлення.
{е р1тпення набирае чинност| з моменц його погодя(ення з Ёаглядово}о радо}онАск <Франта>.

!{онщоль за виконанням цього р|тпення покласти на [олову [1равл1ння о.Болотову

|{|дписи

[олова правл1ння Флена болотова
€екретар |!равл1ння Флександр Белав1н

1

3.

4.

5.

Ёа виконання вимог п1дпункту 35 пункту 13.5 статт1 |-
р:акц|я) (редакц|я чинна в|д 14.05.2003р.) вАт ,,ндс]<'ёж'.#:;
пйгункту 22 пункту 12.12. €татт1 12 (татуту (нова редакц1я) (редакц|я чиннав[д 1{.05.2003р.) вАт (нАск <Франта>' наглядова рад? вАт (нАсккфанта> погодила Р1тпення [{равл1ння вАт (нАск <<Франта> .гф433 в1д30'09'2008р', про що св1днить зав1рена коп1я [1ротбколу л}27 зас1дапня
}[аглядово1] ради нАск <<0ранта>> в!д 01 ясовтня 2008 Рок}, в1дпов1дно доякого:

<..[оловував - [олова наглядово| ради
|1рисутн|:

€п1лка Флег Б1кторовин.

12



9лени Раглядово| ради: Айкулов Ануар 1урсуновин, ?им|нський Флександр
1ванович, тов (1мг 1нтернегпнл холдинг компан|> в особ1 €п]лки Ф.Б.
3апротшен1: |{резидент ЁА€|{ <<Франта> 3авада Ф.]1.;

[олова |{равл|ння Болотова Ф.-|{. ;

1нгп| учасники: кер|вник €лужби Ёаглядово| ради з
корпоративних прав та корпоративно| власност1 1!1аневський в.в., кер|вник
:1парату [[резидента РА€1{ <Франта> Ёагорний о.м.

поРядок двнний
'я

|- ||ро погодження р!тпення правл|ння ЁА€1{ кФранта> в|д 30 вересч@!8 року
}&4з3 |[ро укладення правочин|в про використання торговельних *ф'Ё(знак|в
.1;1я товар1в | послуг).

2' ||ро г{асть нАск <<Франта> у створенн| }кра|нсько] федерац|| убезпенення.

| - €-|19{А-]1|4: <|!ро погодження р1гшення |{равл!ння нАск <Франта> в1д 30
вересня 2008 року м433 |{ро ук.ттадення правонин1в про використ а|1ня
торговельних марок (знак|в для товар|в | послуг).

!опов1да-гта: Ф. Болотова
Б!{Р111]14!1,1:

1. |[огодити р|тшення |{равл|ння ЁА€( <Франта>> в1д 30 вересня'2008 року
$р433 |1ро укладення правочин|в про використання торговельних ш{щц (знак|в
.1.т| товар!в | послуг).
2- |1равл|ннто забезпечити укладення в1дпов!дних правонин|в з про
використання торговельних марок (знак1в для товар|в | послуг), як| н€ш1е)кать
тов (1мг |нтернешлнл холдинг компан|>>.

з' €-}19)(А|!4: <|!ро участь нАск <<Франта>> у створенн| !кра|нсько|
фдерац|| убезпенення).

.{опов|дав: Ф.3авада

Б1,1Р!11!14/{Р1:

1. нАск <<Франта>> взятиучасть у створенн! асоц|ац|| <!кра?нська
федерац|я убезпенення).

я*1*}*+ 13



2. [олов| |[равл|ння Ф. Болотов1й п1дписати установн! документи щодо
створення асоц|ац|| в|д |мен| г1Аск кФранта>

[олосували: (за) - одноголосно

|1!дписи

и1--'1-олова наглядово| ради Флег €п|лка
[екртар наглядово? ради Ануар Ай>кулов
'[:ен наглядово|ради Флександр 1им|нський
\ен наглядово| Ради тов (1мг |нтернешлнл холдинг компан1>>

в особ| €п1лки Ф.Б.

Бс! коп![ вищеза3начених р!пшень уповнова)|(ених орган!в вАт(нАск <<0ранта>)' з якими працк)вала робона група за м!сцезнаход)|(енням
вАт (нАск <<Франта>>, зав|рено круглою печаткою }правл!ння
до|9ментального об|ц та контролпо БА[ (нАск <<Франта>> та п!дписано
шача]|ьником управл1ння документального об!ц та контролго БА[ (нАск
<<Франта): АФ матер!ал!в даного Акта перев!рки не долучак)ться.

|!одо затвердх{ення р1нно| зв|тност1 вАт (нАск <Франта>>] * г*-'а!'сс

вАт (нАск <Франта>> над€1ло Р|тшення заг€ш1ьних збор|в акц!онер|в БА[
кЁА€1( <<Франта>> <[{ро затвердження р|нного зв1ту та балансу ЁА€( <<Франта>>

за 2008 р|к в|д 17.04.2009р. ]\ъ5, п|дписане [оловото 3бор|в Ф. 3авадо}о та
[ещетарем 3бор|в Р1. €афянн|ковим, з доданням наступних документ|в:

- Балансу;
- 3в!ту про ф!нансов| результати;
- 3в|т про рух що1шових котшт|в;

- 3в1т про власний кап!тал;
- Аудиторський висновок нез€|"лежного аудитора Аудиторсько| ф1рми

<<Алма-Аудит) про ф|нансову зв1тн|сть за 2008 р|к вАт (нАск
<Франта>.

- Р!тцення загапьних збор1в акц|онер|в вАт (нАск <Франта> .|!р'
3атверд)кення р!нного зв|ту та ба-глансу ЁА€( <<Франта>> за 2009 р|к в!д
15-|2.2010р. }[э5, п|дписане [оловото 3бор1в Б. йаневським 

''#Ёкр.тарем3бор|в [. 1рипольським з доданням наступних документ1в:
_ Балансу;
- 3в1ту про ф|нансов1результати;
- 3в1т про рух гро1пових когшт|в;

\4



- 3в|т про власний кап|тал ) 
.- *- Аудиторський висновок нез€шежного аудитора про ф1на".ф*|тн|сть

та р|нн! зв|тн1 дан| БА[ (нАск <Франто станом на 31 .|2.2009р. Аудиторсько|
ф!рми <<(омпан1я |!роф1нформаудит>.

Р1:шення заг€ш1ьних збор|в акц|онер1в вАт (нАск <Франта> <|1ро
з:|твердження р1нного зв1ту та ба-глансу Ё{А€( <Франта> за 2010 р1к в1д
]0'и'2011р' )\гэ5, п1дписане [оловото 3бор1в 1!1аевським Б.Б. та €екретарем
3бор1в ?рипольским [.Ф. з доданням наступних документ|в:

_ Балансу;
3в!ту про ф1нансов1 результати;

- 3в1т про рух що1шових котпт|в;
_ 3в1т про власний кап1та-гт;

- Аудиторський висновок нез€ш1е)кного
станом на 3\.\2.20|0 року вАт (нАск
<<(омпан1я |{роф 1нформаудит>.

!ов!дкого в|д |4.09.2012р. ]\9766 вАт (нАск <Франта> пов1лощф,робону
тугу' що публ1кац1я р1нно| ф|нансово| зв1тност1 з висновками нез€ш1е)кних
аудитор1в в1дбулася в так! строки:

1' 3а 2008 р1к в газет| <!кра!на Б|знес Ревто>> ']\ъ18 в1д 14 травня 2009
року;

2' 3а 2009 р|к в газет1 <<!кра|на Б1знес Ревго> .]\гр21 в|д |2 травня 20|0
року;

3' 3а2010 р1к в газет| <<9кра?наБ|знес Ревго>.т\ъ19 в!д 09 травня 201\
року;

4. 3а 2011 р|к в газет| <}кра|на Б{знес Ревго>> ]\ъ16/3 втд 20 кв|тня 2012
року.

Ёа п1дтвердження публ1кац|| р!нно| ф1нансово| зв|тност| робон|й щуп| були
надан1 плат1хсн! доручення про оплату за 3азначен! публ!кац||. 

?,

8пявлен! по

аудитора про ф|нансову зв|тн1сть
<<Франта>> Аудиторс&ко| ф|рми

!цення:
л}
п/п

Биявлене
пору[цення

11ункт та/або
стаття

Ёормативно - правовий акт, вимоги
якого пору!пено

1.
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[1ерел!к коп!й документ!в. як!к $оппи документпв' якп додак)ться до акта перев!рки:

ч
Базвадокуйе*ф Рокв|зитш дФжтяента }{йьЁ.ч*ъ

.::.::::'::.;
*э!еу|ш!в

| в1доцтво про дер)кавну реестрац|то з
1 ]в1доцтво про рессщац1}о випуск}

акц1й
в1д 19. ||.2009р.; 1

,. :в1доцтво про реестрац|го випуск)
ткц|й

|{р708/1/10 в1д

27.08.2010р.
1

|. :в!доцтво про реестрац|то випуск)
зкц1й

|{у|49|1|09 в|д
27.05.2009р.

1

). )в1доцтво про ресстрац1то випуск)
:кц!й

!\гр21371/08

27.08.2008р
в1$

,!

{!1
р*{

5. ]в1доцтво про реестрац|то випуск}
1кц1и

п{'р86/ 1 /08 в1д 06.03.2008р. 1

7. ]в1доцтво про ресстрац11о випуск}
пкц!й

|{р448|||04 в|д
\0.07.2004р.

1

в. тацт ,Аержавна реестрац|я
23.|0.2007р.):

24

). этацт .державна реестрац1'
)7.02.2008р.):

24

10 ]татут 'дер)кавна реестрац|я
14.05.2008р.);

24

11 )татут [дер>кавна реестрац|я
07.08.2008р.);

24

\2 гатут |лержавна реестрац|я
э2.\|.2009р.);

24

13 ]татут !лержавна реестрац|:16.08.2010р.); "':
{! 24
ь*{

\4 !удиторський висновок нез€|'ле)1{ногс
}удитора про ф|нансову зв1тн|сть

]таном на 30.09. 2009р.; 8

15 р|тпення 3агальних збор1в акц|онер|в
]€вом 1з коп|ями ф|нансово| зв|тност!
за 2008 р|к у склад|: ба:тансу, зв|ту про
}1нансов| результы[и' зв1ту про рух
то1шових кошлт|в, зв!ту про власний
кап|тал, аудиторського висновку
1ез€ш1е)кного аудитора про ф|нансову
зв|тн1сть за 2008 р|к;

]\гч 5 в1д \7.04.2009р. <|{рс
]атвердженн'| р|нногс
зв|ту та балансу нАск
'оРАнтА'' за 2008 р1ю>

9

\( э|тпення 3агальних збор|в акц|онер|г
)€вом |з коп!ями ф1нансово| зв1тност:
уа 2009 р1к у склад|: балансу, зв!ту прс
||нансов1 результати, зв|ту про ру:

[[р 5 в|д |5.12.20|0р. <|{рс
}атвердження р|иногс
зв|ту та балансу нАск
'оРАнтА'' за 2008 р1к>

11

$ь-{ |6



Ро1шових ко1пт1в, зв1ту про власний
(ап|т€|"л' аудиторського висновк)
{ез€|"лежного аудитора про ф!нансов1
вв|тн!сть за 2009 р|к;

р!гшення 3агальних збор1в акц|онер|в
)&}ом |з коп|ями ф|нансово| зв|тност]
п 2010 р1к у склад|: балансу, зв1ту прс
}!нансов| результати, зв1ту про рух
гро1пових кошлт|в, зв|ту про власний
кап|та-гт, аудиторського висновку
пез:ш1е)кного аудитора про ф|нансову
зв1тн!сть за 2010 р|к;

}\гч 5 в|д 20.04.2011р. <[{рс
]атверд)кення р|нноч
зв!ту та балансу нАск
'оРАнтА'' за 2008 р|ю>

10

!8 [|оло>кення про Ёаглядову раду нАск
"оРАнтА'"

3атвердженого р|тпенням3агальних збор|п
акц1онер1в в|д
\7.0з.2006р. ]т1ч 7;

8

!9 [олохсення про Ёаглядову раду нАск
'оРАнтА'"

]атвердженого р1тшенняш3агальних збор!т
акц|онер1в в|д
10.08.2010р. -]\! 8;

8

20 [оложення про Рев|з!йну ком1с|к
нАск ''оРАнтА'"

3атвердженого р!1пенням3агальних збор{1
акц1онер|в в|д
10-08.2010р. ]ф 8;

л6
р{{['

!1 э1гпення 3агальних збор|в акц|онер|в }\гр 9 в|д \7.04.2009р. <|{рс
в1дкликання | обрання
тлен|в Рев|з1йно| ком|с|;
нАск <ФРАЁ1А>;

1

)1 э!гшення 3агальних збор1в акц|онер|в |{р 6 в|д 30.10.2009р. <|{рс
з1дкликання ! обрання
тлен|в Ёаглядово| Ради
Рев1з|йно| ком|с|? т2
[1равл|ння нАск
кФРАЁ[А>;

2

,1
р1пшення 3агальних збор|в акц|онер|в }хгр 6 в1д 10.08.2010р. <|{рс

в|дкликання | обрання
голови та член|г
Рев|з|йно| ком|с(!
|овариства, кандидат|в п

тлени Рев1з!йно] ком1с|;
|овариство>

|

$1

'.*{.

|4 1кт перев1рки ф1нансово-господарсько: эа 2008 р|к 1,2

1,7



ш

цп]шшт! нАск <<Франта>>
Р]

зт псреЁрш ф|нансово-господарсько
!щьшш{ нАск <<Франта>>

уа2010 р1к :! ;-*{,15

ш

п

й

ушторсь:стй висновок (зв1т
ц}ап€'|(ного аудитора) про ф1нансов}
Ётн|сть Б1дкритого акц|онерногс
[ш|Рнств.! Ёац1онально| акц|онерно!
црц:хово1 компан!| <<Франта>>

]таном на (за) з1.|2.201.1

року (20|\ р1к) в|д
)7.03.20|2р.

1

п|[||
[!Аск
[5

р|нно? ф!нансово| зв|тност.
<фанта> у склад| Форми 1\гэ1.

за201'1 р1к \6

ши акгу Рев!з|йно| ком|с|| :

псрев|рпс: ф1нансово-господарсько
][|ль[{ост1 нАск <<Франта>>

за 2009 р|к; 15

!пт|г з протоко]у 3агальних збор|г
:ш!онер|в }|А€1{ <<Франта>>

в|д 17 .04.2009р. !\гэ 1 -09; 1

;пт|г з пРотоко]у 3агальних збор|п

цццоцФ1в ЁА€( <<Франта>>

в|д 1 5. |2.2012р. !\!:2- 1 0; 1

;! пптяг з протоко'у 3агальних збор|г
пкгт|онер|в ЁА€( <<Франта>>

зтд 20.04.201 |р. }{ъ 1 - 1 1 2

|, коп1я р|гшення 3агальних збор|г
пкш|онер!в ЁА€( <<Франта>>

з|д 20.0 4.20 | |р. .}т1}6 <|{ро
}атверд)кення порядку
эозпод|лу прибутку
:{Аск <<Франта>> за
т|дсумками роботи у 2010
эоц|>

1

}з 1ов1дка про склад |{равл1ння г{Аск
кфанта>

за пер1од з 01.01.2008р. по
79.08.2012р.

2

тов!дка про особливу |нформац|то, якс
тодав€|лась до {ер>кавно| ком|с1| :

:|нних папер|в та фондового ринк)
[кра|ни

за пер1од з 01.01.2008р. пс
29.08.2012р.

2

|5 в1домост1 щодо персон€ш1ьного склад}
Ё!аглядово| ради нАск ''оРАнтА''

у пер1од з 01.01.2008р. по
30.07.2012р с

1

)6 [нформац1я про акц1онер|в, як1 мак)т1
понад 5 в|дсотк1в у статутному кап1та-гл
нАск ''оРАнтА'' за

]таном на 5 вересня2012
року

1

11 цов|дка про публ1кац!| р|нно
}!нансово| зв1тност| Ё{А€1{ <<Франта>> :

т|дтверд>ку1очими документами про !:
)плату

за пер1од 01.01.2008р. по
29.08.2012 в|д
|4.09.20|2р. !,{э 766

5

'с з1д 1 4.09. 20|2р. !'Ф7 67 1

'9
цов1дка про розрахунковий рахунок 1

18



банк, йФФ)
1с 1ов1дка про засоби зв'язку нАск

кфанта>
1

{! 1удиторський висновок нез€}лежногс
1удитора про ф|нансову зв|тн1сть

3а2007 р|к

1: А;сг про ознайомлення з документами 31д 28.09.2012р. 1

]з [ов|дка 91д 28.09 .20|2р. ш0 1 _0 1 -
|2|2з8|0

1

|,. 5шлення Ёаглядово| ради вАт (нАст
<Франта>

3|д 12.03.2008р. )\гэ5 5

85 1нст 31д 25 8.09.2012р. л90 1 _0 \|2|2зз|7
,} 5
!ь"{ -

41. тнст 31д 1 7 .09.2012р. 3\э01_01-
12122559

1

11 1ист 31д 07. 09 .2012р..]ч|ч0 1 -
)\/22012

2

.о [1ист .{оманськ1й )|.!. 91д 20.08 .2012р. ]\гр0 1 -0 1 -
\5120469

1

{9 |1ист |-олов1 1{ом1с1| 1евелсву д.м. 31д 06.09.20|2р. л901-
)\/2192ч

5

(витанц|я з д 20.08.20|2р 1
51 [ист 3!д 1 4.09 .2012р. ]\гр0 1 -0 1 -

\2122414
2

][йшиси член!в робоно| групи:

|-айдай Флекс|й Флександрович
Ро|у

€сик 1арас Р1иколайович
Роц

[рим!рник акта отримав:
20|2 року

,а5'жовтня 20|2

< о5-> х{овтня 2012

'' жовтня

:'

ъ*** \9
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