ПРОТОКОЛ № 
ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «     » (далі - Товариство)

м.                                                                                                                			    20     р.

      Присутні:
	 		 –      % голосів
	  		 –      % голосів
	 		 –      % голосів

Таким чином на Зборах учасників Товариства рішення приймають учасники, які володіють у сукупності 90,00% статутного капіталу, і Збори учасників є уповноваженими вирішувати усі питання порядку денного цих зборів.
Для проведення зборів одноголосно вибрані:
Голова зборів –    
Секретар –    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
	Затвердження додаткової угоди до Договору іпотеки від      р., укладеного Товариством з            .

       
СЛУХАЛИ:
	          про необхідність укладення додаткової угоди до Договору іпотеки від       р. між Товариством та                    (надалі – «Договір»), за умовами якої передбачити такі зміни до Договору:

	в зв’язку із здійсненням додаткового продажу облігацій Товариства серії      іпотекодержателю у п. 1.2. цифри та букви «       (           )» змінити на цифри та букви «      (       )»;
	в зв’язку з отриманням свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій Товариства, в п. 1.2. Договору слово «Тимчасове» видалити, цифри та букву «№       » змінити на цифри «№       »;
	в зв’язку зі зміною забезпечення, яке надається в іпотеку іпотекодержателю за Договором, в п. 1.3. змінити предмет іпотеки на «незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «   », готовністю 91%, що розташована по вулиці              », в п. 1.4. змінити дані правовстановлюючого документу на «Витяг про державну реєстрацію прав №           , а також змінити опис Предмету іпотеки на відповідний в додатку № 1 до Договору.

    
УХВАЛИЛИ:
	Затвердити укладення додаткової угоди до Договору іпотеки від      р. між Товариством та    за умовами якої передбачити такі зміни до Договору:

	в зв’язку із здійсненням додаткового продажу облігацій Товариства серії      іпотекодержателю у п. 1.2. цифри та букви «       (           )» змінити на цифри та букви «      (       )»;
	в зв’язку з отриманням свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій Товариства, в п. 1.2. Договору слово «Тимчасове» видалити, цифри та букву «№       » змінити на цифри «№       »;
	в зв’язку зі зміною забезпечення, яке надається в іпотеку іпотекодержателю за Договором, в п. 1.3. змінити предмет іпотеки на «незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «   », готовністю 91%, що розташована по вулиці              », в п. 1.4. змінити дані правовстановлюючого документу на «Витяг про державну реєстрацію прав №           , а також змінити опис Предмету іпотеки на відповідний в додатку № 1 до Договору.

	Уповноважити директора Товариства                 підписати додаткову угоду від імені Товариства, з правом доручити підписання третій особі у встановленому порядку.



Голова Зборів
							____________________


Секретар:
							____________________


							____________________

