протокол л} 7
Засiдання НаглядовоТ ради

АКЦIО}IЕРI{ОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАIII,Ir'l ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВВСТИЦIИНИИ ФОНД dHKO КАПIТЛЛ>
(ла,пi

-

Фоrrд)
04 квiтня 2016р

п.t. KttTB

Мiсце проllедення засiдання I{аглядовоiради: 04112, м. Киiв, вул. Сiкорського Iгоря авiакоrtструктора, буд.l, l{ежиле примiцсrrня
ЛЪ 506 (лiтера Г).

20lб року о 1 1 год. 00 хв.
Присутнi: Члони Наглядовоi ради АкЦIонЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТиЙ НЕДИВЕРСИФlКОВДIиЙ ВЕНЧУР}]ИЙ
корпорАтивниЙ IFIвЕстицЙниЙ Фонд (IHKO кАпIтАл) (далi - Фопд):
Голова Наглядовоi ради - Сулашький Сергiй Володимирович.
Секретар I{аглядовоi ради -Яременко Ярослав Васильович.
Член Наглядовоi ради - Серотюк Богдан Васильович.
У вiдповiдностi до вltмог ЗУ <Про iнститути спiльного iнвестуванttяl) та Статуту Фонду дане засiдання наглядовоТ ради с
Щата i час IIроведення засiдання Наглядовоi ради: 04 квiтня

Ilраво}Iочн

иN{.

Кожегt з членiв наглядовоi ради товариства мас один голос.

Порялок денниri:

1.

2.

YKparrrlr.

3.

Про сlбраlrня Головуючого на засiданнi Наглядовоi ради.
Про rrеобхiднiсть приведення регламенту та проспекту eпlicii акцiй Фонду у вiдповiдrriс,гь до LIиIIt]ого законоltа]]01,ва
Про розроблеIIня проекту змiн до регламенту та проспекту eMicii акцiй Фонду.

1. По перrпому питанню порядку денного слухали Яременко Ярослава Васильовича, який запропонував обрати Головуlо.tим на
засiданнi FIаглядовоi рали (лалi - Головуючиir) - Голову Наглядовоi ради Сулацького Сергiя Володимировича.
Голосували:
За * 3 голоси, або 100% голосiв членiв наглядовоi ради, що присутнi на засiда}Iнi;
Проти - 0 голосiв, або 0% голосiв членiв наглядовоi ради, що присутнi на засiданнi;
Утримались - 0 голосiв, або 0% голосiв членiв наглядовоi рали, що присутнi на засiданнi.
Вtlрiшили: Обрати Головуючим - Голову Наглядовоi ради Сулацького Сергiя Володимировича.

2. По перlшому питанню порядку денного слухали Головуючого на засiданнi, який повiдоплив пl]о tlеобхiднiсть п])ивес,ги у
вi;tповiднiсть до чинного зilко,нодавства Украiни регламент та проспект епliсii акцiй Фонду, у зв'язlt1 з rIи]\I заI]ропонував
розроблrти до них проект вiдповiдrlих зплiн.
За - З голоси, або 100% голосiв членiв наглядовоi рали, що присlтнi на засiдаtrrli;
Голосувал и:

Проти-Oголосiв,або0% голосiвчленiвнаглядовоiради,щоприсутнiназасiданнi;

Утримались - 0 голосiв, або 0% голосiв членiв наг.ltядовоi рали, що присутнi на засiданнi.
Вrrрitшиллt: Привести у вiдповiднiсть до чинного законодавства Украiни регла\Iс,нт та проспеltт eMicii акцiй Фонду, у зв'язку з чим
ро rробlrти 1о lIих проект вiдповiдних зпliн.

3. По третьому пriтанllю порядку денного Головуючого на засiдагrнi, яttий запропонував
20 lб року 1lозробити проект змiн до регламенту та проспекту eMiciT акцiй Фонду,

LIлеltа]\{ Наг:tя.цовоi
ради

Го.,tос,1,6ап11;

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв прису,гнiх на засiданнi Наглядовоi ради,

"проти" -

Ile]vlae,

"у,l,рl.rмались" - номас.

РiLпення прийняте одностайно.

влrрitшили:
Членалr FIаглядовоi ради до 26 квiтня 20

Головуючlлй на засiданнi:
Голова [Iаглядовоi ради Фонлу

змiн до реглаNlенту та проспекту eMicii акчiй Фонду

Сулачький С.В.

до 26 квiтня

