протокол

лъ 5

Засiдапня НаглядовоI ради

лкцIонЕрного тоВлРисТВл (зАкриiЙЙ нЕz,цивЕрсиФIковАний вЕнчурпиЙ корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (IHKO КЛПIТАЛ>
(далi - Фонд)

l8 лютого 20lбр.

м. Киiв

нежиле
Мiсце проведення засiдання Наглядовоi ради: 04112, м. Киiв, вул. Сiкорського Iгоря авiаконструlсгора, буд,1,

примiщення J\Ъ 506 (лiтера Г).
2016 року о l
Дата i час провелення засiдання Наглядовоi ради: 18 лютою

l

год, 00 хв,

пDисчтнi: Члени Наглядовот рад, дtiЦtОнЕрного тоЁдРИстВд (здкРИтиЙ нЕдивЕрсиФIковдниЙ
вЁн,iурниЙ корпордтивнИй IнввстицlйнИй оонд <tHKo кДПIТДЛ)) (далi ФоЕд):
Голова Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимпровпч,
Секретар Наглядовоi радп - Яременко Яроtлав Васпльович,
Члец Наглядовоi рали - Серотюк Богдан Васильович.

У вiдповiдностi до вимог ЗУ <Про iнститlти спiльного

iнвестування>l та Стат}ту Фонду даЕе засiдання наглядовоi рали е

правомочним.
кожен з членiв наглядовоj ради товариства мас один голоа.

порядок девний:

l.
2.

Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
Про внесення змiн до Проспекту eмicii акцiй Фонду.

l. llo

першому питrцню порядку денного слуха,rи Яременко Ярослава Васильовича, який запропонував обрати

- Голову НаглядовоТ рали Сулацького Сергiя Володимировича,
Голосувrлц: За - 3 голоси, або l0б% голосiв членiв наглядовоi ради, що присlтнi на назасiданнi;
.
засiланнi;
Проти - 0 голосiв, або 07о голосiв членiв наглядовоi ради, що присутнi
Уiрима,"исЬ 0 голосiв, або 07о голосiв членiв наглядовоТ ради, що прис}"rнi на засiданнi,
Впрiшили; Обрати Головою засiдання Голову Наглядовоi ради Сулацького Сергiя Володимировича,

Головою засiдацня

який запропонувавi
По лругому питанпю порядку денвого сл}тми Сулацького Сергiя Володимировича,
l,7. розliлу 1 Проспекту
пункту
внести
змiни
до
осiб
Колrпанi't',
ii Y''.i'".*y Ь .мiною вiдЬмостей про посалових
в
настуIlЕiй
його
редакцii;
eMicii цiнних паперiв Фовду та викласти
(1.7.
посадовпх осiб компанii;
Пряме таlабо опосередковапе володiння
часткою в стлтутному капiталi
Прiзвпще, iм'я, по батьковi
корпордтивного iявестицiйного фовду
щодо кожного

2.
--

Дирек"тор

Головний

l

Гук Олег Вiкторович

бухгалтФ _]_Ц::цч::тФg:9l9_-,чryуlчl1_,9у___.]

вн}трiшнiйаудtтrор __],ЦуjIчgriч.lгорiвна

_,____

_]

Ревiзор
Iншi органи КомпанiТ не створювалися, посадовi особи не обиралися,))
eMiciT чiвних паперiв
2) У зв'язку iз змiною вiдомостей про аупиторську фiрму, викласти роздiл б Проспекту

Фонду в наступнiй редакчii:
(6. BЦoMocTi про sудlrторську фiрму:

ПовненаЙменlзания:ТоварисгвозобмеженоювiдповiдальнiстЮ(АУдиторськафiрма<lмона-Аулит>.

IдентифiкацiйFий код юридичноi о соби:. 2З5002'7'7 ,
Мiсцезнаходжецня: 01030, м. КиiЪ, вул. Пирогова, бул, 2/37,
фiр",u аудиторiв, видане рiшенням ДудиторськоТ па,.'ати Украiни,
Свiдоцтво про внесецня до Р"с"rру
"улrrор"о*""
,24.09.2020
р.
строк дii свiдоцтва: 26.01.2001
якi мож}ть проводити ауд,lторськI перевiрки
аудиторiв та аудиторських

Свiдоцтво про виесення до ре€стру
проф"сiii"r*'уru"r"кi" ринку цiнниi паперiв, строк

пiТ свiдоцтва:

фiрм,

25,01,20lб

пропозичiя Сулачького Сергiя Володимировича поставлена.на голосуваняя,
за з голоси. або 1007о голосiв членiв Наглядовоi
голосyвалп:

р ,

-24,09,2020р,>

присlтнi

- 0 голосiв, або 07о голосiв членiв
Утриммись - 0 голосiв, або 0Оlо голосiв

Проти

Влrрiшплп;

2.1. Внести змiни до Проапекту eМiciT акцiй Фонду, в редакцiТ,
2.2. Затвердити змiни до Проспекгу eМicii акцiй Фонду,

Головуючпй ца засiдапвi;
Голова Наглядовоi радп Фоцду

на засiдавнi;
Ita

засlданнl;

прис}тнi на засiдаянi.

-ffi*
:Т*Тф

Сулацький С.В.

