
П Р О Т О К О Л №6/1 

ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ  

Відкритого недержавного пенсійного фонду  

«Причетність» 

м. Донецьк «28» грудня 2007 року 

 

Присутні: 

1. Закрите акціонерне товариство Фінансова група «Страхові традиції», в особі Голови Правління Бенецькой 

Наталі Євгенівни, що діє на підставі Статуту.  

2.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.», в особі Директора Жулія Віталія 

Олексійовича, що діє на підставі Статуту. 

 

Голова зборів       Жулій В.О. 

Секретар       Бенецька Н.Є. 

 

Запрошені:  

Члени ради:  

- Білий Олександр Борисович  

- Рогаль Олександр Дмитрович 

 

Порядок денний: 

1. Переобрання  Членів ради Фонду на наступний трирічний строк. 

 

За питання порядку денного слухали:  

Бенецьку Н.Є., яка зазначила,  що 30 грудня 2007 спливає  строк повноважень Члена ради Фонду Білого 

Олександра Борисовича, делегованого до ради Фонду від Закритого акціонерного товариства Фінансової групи 

«Страхові традиції». Вона зазначила, що Закрите акціонерне товариство Фінансова група «Страхові традиції» 

переобирає Члена ради фонду Білого Олександра Борисовича на наступний трирічний термін, у зв’язку з чим, 

запропонувала присутнім прийняти відповідне рішення. 

Жулія В.О., який зазначив, що, також, 30 грудня 2007 спливає  строк повноважень Члена ради Фонду Рогаля 

Олександра Дмитровича, делегованого до ради Фонду від Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова компанія «Д.С.». Він зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія 

«Д.С.» переобирає Члена ради фонду Рогаля Олександра Дмитровича на наступний трирічний термін, у зв’язку 

з чим, запропонував присутнім прийняти відповідне рішення. 

 

Поставили на голосування: Переобрати на строк 3 роки Членів ради Фонду :  

1) Білого Олександра Борисовича, делегованого до складу ради Фонду від засновника - Закрите 

акціонерне товариство Фінансова група «Страхові традиції»; 

2) Рогаля Олександра Дмитровича, делегованого до складу ради Фонду від засновника - Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.».  

 

Голосували: «ЗА» - 2 (одностайно);  

                «Проти»  - 0; 

                «Утримувались під час голосування»  - 0. 

 

Ухвалили: Подовжити на строк 3 роки повноваження Членів ради Фонду :  

1) Білого Олександра Борисовича, делегованого до складу ради Фонду від засновника - Закрите 

акціонерне товариство Фінансова група «Страхові традиції»; 

2) Рогаля Олександра Дмитровича, делегованого до складу ради Фонду від засновника Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Д.С.».  

 

Підписи засновників:  

 

 

ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.»,  

в особі Директора Жулія В.О. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАТ Фінансова група «Страхові традиції», 

в особі Голови правління Бенецькой Н.Є. 

 

________________________________________________________________________________ 


