протокол л! 3
лкцIонЕрного товлриствл <зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковлниЙ вЕнчурниЙ
корпорлтивниЙ IнвЕстицlЙниЙ Фонд "IHKo кдпIтлл,)

засйаппя наглядовоi радп

Ддта, мiсце тд час проведеяця засiдання; 30 вересня 2015 року об
Iгоря aBiaKoнcTpyKTopa, буд.1, н9жиле цримiщевня Nэ 506 (лiтера Г).

1

l:00 годинi за адресою: 04112, м, КиiЪ, вул. Сiкорського

присутнi члени наглядовоi ради АКЦIОНЕ_РНО_ГО ТОВАРИСТВА (}АКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФt КОВАНИ
вЕнчурний КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД (tHKo КАПIТАЛ> (надалi - Товарцство, Фонд):

Й

Голова Наглядовоtралп - Яременко Ярослав Васпльовпч1
Секретар НаглядовоI радп - Сулацький Сергiй Володпмпровцч;
Член НаглядовоY ралп - Серотюк Боглав ВасЕльович.
Засidання Ноzпяdовоi раdч вваэrcаюпься правомочнuмu, lпак як прцсупнi l00

94

cKaady Наеляdовоi раdu,

Порядок депний;

l.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Про обрання Голов}Tочого на засiданнi Наглядовоi ради Фонду.
Про провелення позачергових загальних зборiв }часникiв Фовду.
Про затверлженtu порядку денного позачергових загальних зборiв уIасникiв Фонду.
Про визначенrrя дати скJIадення перелiку учасникiв Фонду, яким надсилаеться повiдомленкя про проведеЕЕя позачергових
загальних зборiв )пlасникiв Фонлу та Тх порядок денний,
flро визначення порядку повiдомлення про проведення позачергових загаlьних зборiв учасникiв Фонду, Тх порядок денний
та порядку вцесення пропозицiй щодо питань, вкJIючеЕих до порядку денного позачергових загzlльних зборiв уrасникiв
Фонду.
про визначення дати складення перелiку уlасникiв Фонду, якi мають право на участь у позачергових загаJIьних зборах
учасникiв Фоrиу.
Призначсння реестрачiйноiкомiсii.

по пеDшомч паmанню поDяlку dенноzо слухqлu:

Сулацького Сергiя Володимировича, який запропонував обрати Головуючим на засiданнi Голову НаглядовоТ ради Яременко
Ярослава Васильовлtча.
ГолосувоJlu:
"за" - 100 (Сто) BilcoTKiB приq"rнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае,
Рiцення прийцяте одностайно.

ВuрiашлuI

Обрати Головуючого ва засiданнi Голову Наглядовоi ради Яремснко Ярослава Васильовича,

По 0Dу?ому пumанню поDяаку det{ozo сцухо"lu:

Голов}точого на засiданнi НаглядовоТ ради Фонду, який повiдомив про необхiлнiсть проведенця позачергових загальних зборiв
учасникiв Фонду для прийняття рiшень, зокрема про: розмiщення акчiй Фонлу, прийнятIя рiшсння про збiльшення стат}тЕого
капiталу Фонлу, внесення змiн до стат}ту Фонду та затвердження проспекту cMicii акчiй Фонлу. У зв'язку з цим запропоновано
провссти позачергОвi загальЕi зборl-l Фонду l5 жовтня 2015 р, о 09 годинi 00 Хвилин, за адресою: 04112, м. КиiЪ, вул, Сiкорського
Iгоря Авiаконструкгора, бул. 1, нежитлове примiщецня ЛЪ 524 (лiтера Г).
Голосуво,,lц:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiлапнi Наглядовоi рали,
"проти" - н9мас,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вuрi|аuлu:

Провести позачерговi зага,,rьнi збори Фонду 15 жовтня 2015 р. о 09 годинi 00 хвилин, за адресою: 04112, м. Киiв, вул. Сiкорського
Iгоря Aвiaкoнcтp}.lсгopa, буд. l, не)rитлове примiщення N9 524 (лiтера Г).

по mDепьому пumанню

поDяdкч dенноaо слчхмu:

Голов}+очого на засiданнi Наглядовоi рали Фонлу, яка запропоЕувма затвердити наступний порядок деЕний позачергових
залальних зборiв учасникiв Фонду, проведення яких призЕачено на 15 жовтня 2015 р.:
Про обраIrня Членiв Лiчильноi Koмicii.
Про обранrrя Голов}+очою та Секротаря Позачергових зага,rьвих зборiв Товариства.
про емiсiю акцiй товариства, що здiйснюеться з метою спiльноло iнвест}ъанвя та затвердженru Проспекгу eMicii акцiй
Товариства.
Про внесецня змiн до Статуту Товариства в зв'язку зi збiльшенням Стат}тного капiтму Товариства.

1.
2.
3.
4.
5. Про укладення Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповIддЛЬНIСТЮ (АУДИТОРСЬКА ФIРМА (lМОНА-АУ,ЩИJ> та затвердження вищезазначеного Договору.
6. про )тдадення Договору про надання послуг з оцiнки майна iнститугу спiльного_iнвестування з ТОВАРИСТВОМ З
оБмЕжЕноЮ вIдПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИИ СОЮЗD та затверджешtя
вищезазначеного ,Щоговору,
1

По u"-u"олому

rurпоr,

о,

рййGБйьй

голов)дочого на засiдацнi Наглядовот
запропонував виз]rа:ити даюю скJIадеriця перелiку
уrасникiв Фонлу,
яким надсилаеться повiдомленця про проводення позачергових
загальних зборl" Оо"ду ,u ii пор"до* оёrr"О ЗО.ОЯ.ZО tS
р,
Голосувqла:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi
радц,
"проти" - немае,
"Jлримались" - нема€.
Рiшення прийняте одцостайЕо.

ВарiшuлuI

вхзначити датою сЕпадення перелiку
lчасяикiв Фонду, яким tlадсцлаеться повiдомлення про проведення позачерговl{х загalльних
зборiв Фонлу та ii порядок денний 3o.09.20l5

-

р.

по п'яmомч пutпанню по
а:
Голов},IочогО на засiданнi наглядовоi
ради Фонду, який запропон)rвав визЕачити порядок повiдомлсиця про проведення
позачергових загtlльних зборiв, ix порядок децний, а саме:
у строк не пiзпiше tri*.u iilроОо.rri-дпi" до дчr" пьо"й;";
позачергових загапьних зборiв

направити письмовi повiдомлення учасникам, зatзначених в зведеному
облiковому peecTpi
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30.09.2015
р,, lлляхом надання персональцого повiдомлення та постановити, що
вiдповiдно до ц,6,13 cTaTTi б Статру Фонду пропозицiiдо порядку
денного
Фонду не вносяться.
учасниками

Голосувма:

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi
ради,
"проти" - нема€,
"утримапись" - немае.

РiIцеЕня прийняте одностайцо.

Варiuluлu:

Визначити порядок повiдомлецня про проведення позачергових
загальних зборiв, ix порядок денций, а саме: строк не пiзнiше
у
нiж за 10 робочих днiв до дати проведенця позачергових загацьних зборiв
направити nr"""o"i' по"lдо"пення учасникам,
з,LзначециХ в зведеномУ облiковомУ peecTpi власникiВ iменних
цiнниХ пiперiu iTaHoM на зо.оS.2Ьls р., шляхом наданtUr
персонzцьного повiдомлення та постановити, що вiдповiдно
до п.6.13 статгi 6'статуry Оо"ду-прь"оъцii оо порядку денною
rIасниками Фонду Ее вносяться.

Щu,
Головуючого

на засiданнi Наглядовоi'ради ФЙ!!]який запропонував визt]ачити
датою скцадення перелiку учасникiв Фонду, якi
мають право на Jцасть у позачергових заftшьних зборах Фонду
станом.на 24 rcдцну за три робо"их днi до д*rя проведе,rrя
позачергоВих 3агальних зборiв, тобm зведений облiковий
ресстр власникiв iM"rrr* цir"'r* пчйрlЪйuдчa.""" .," z+ годиItу дати
облiку 09 жовтня 2015 р.

Голосувола:
"за" - l00 (Сто) BИcoTKiB присутнiх на засiданнi Наглядовоi
ради,
"проти" - немас,
"уtримались" - немае.
Рiшенtц црийняте одностайно.

Вчрilцалцi

ВизначитИ даmю скJIаденIu перелiку
учасникiВ Фонлу, якi мають правО на )ласть у позачергових загмьних зборах Фонду
атаfiоМ на 24 годинУ за три робочих днi до дня
]Iроведення noruч.p.o"r* .".-"r.i зборiв, тобто зведений облiковий рс€стр
власникiв iменних цiннпх паперiв складаеться на 24
годину лати облi'ку О9 жовпIя 2015
р.

по

rc

""ом"rч "rл"ннr
l оловуючого
на засiланнi Нагляловоi ради.Фонду. який запропонував пр_изначити
рсестрацiйну комiсiю лгlя peccTpauii учасникiв
(ii представникiв), якi прибулИ для )"IacTi у noiu""p-""i .ч.алiних зборах
Фоклу, у складi двох осiб: Музиченко
учасникiв
Марини АнатолiiЪIrи та Музики Ольги Iгорiвни.
ГолосувоJlu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi
ради,
"проти" - немае,
"рримались" - немас.

Рiшевня прийяяте одцостайно,

Вuрituuлu;

призначити реестрацiйну комiсiю для
реестрацii расникiв (ix продставцикiв), якi прибули дJ,lя }частi у позачергових заг.цьttих
''

зборах учасникiв Фонду, у складi двох Ьсiб: Йузиченко

Мфни'айолiiъни,u Муr"^"'ОпБ" liopi*,i.

Рiшення з ycix питань прийнятi - 100 % голосiв в Наглядовiй
радi Фонду.

'z-,(рА|h4-'Ч

Головуючпй на засiланнi
лт <IIIKo кАпIтАл>
Голова Наглядовоiради
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Яр€мецко

Я.В.

