Засiданця НаглядовоI ради

протокол

л!

2.1

АКЩIоНЕРного тоВАРисТвА <зАкритиЙ нвдиввгсиоlковлниЙ вЕнчурний
корпордтивниЙ lнввстицlЙниЙ Фонд
"дБЕр,

Дата, мiсце та час проведеняя засИднЕя: 22 грудня 2015 року об 10:00 годцIri за адресою: 04l12, м. киiЪ, вул. Сiкорського
Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, буд.1, нежиле примiщення N9 505 (лiтера Г).

Присутвi Члени Наглядовоi ради АКЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТвА (3АкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдн ий
ВЕНчурниЙ корпорАТИВНИЙ tнввСтицlЙНИЙ ФОНД (лБЕр), (надалi - товарпство, Фонд);
Голова IIаглядовоI ради - Сокольницький Юрiй Iгорович;
Секретар НаrлядовоI ради - Трофимчук Сергiй Вiкторович;
Член ПаглядовоI рддп - Подвеза Юлiя Олексанлрiвна.
Засidання Наzlяdовоi раОu ввq)!саюпься прабомочнlllrlu, пак як прасупнi l00

О%

cMady Наzляdовоi padu,

Порядок денпий:

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Про обрання Голов}точого на засiданвi НагJtядовоi ради Фонду.
Про прове.чення позачергових загальЕих зборiв }часникiв Фонду.
Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборiв 1"tacHиKiB Фонду.
Про визначення дати с&,lадення перелiку учасникiв Фонду, яким надсилаеться повiдомленrrя про проведення позачергових
]агальних зборiв учасникiв Фонлу та ii порялок ленний.
Про визначення порядку повiдомлеЕня про проведення позачергових загаJIьних зборiв учасникiв Фонду, ix порядок денний
Та ПОРЯДКУ ВНеСеЦНrr ПРОПОЗИцiЙ щодо питань, вюlючеЕих до порядку денного позачергових заг€цьних зборiв учасникiв
Фонду.
Про визначеввя дати складенtul перелiку учасникiв Фонлу, якi мають прrtво на )дасть у позачергових зага,rьних зборах
учасникiв Фонду,

ПризначенняреестрачiйноТкомiсii.

по пеDaцому пumанню поDлdкч аенно?о слvхаJaц:

Трофимчука СергiЯ ВiкIоровича, який запропонував обраТи Головуючим на засiданнi Голову НаглядовоТ ради Сокольничького

Юрiя Iгоровича.
Голос!валu:

"за" _ 100 (Сто) вiдсоткiв присрнiх на засiданвi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення IIрийняте одностайно.

Вuрi.цuлui

Обрати Головуючого на засiданнi Голову НаглядовоТ ради Сокольницького Юрiя [горовича.

По dDvzому паmанню поояdкч deHHozo слvхuш:

ГОловуючого на засiданнi Наглядовоi ради Фонду, який повiдомив про необхiднiсть проведення позачерювих загiцьних зборiв
учасникiв Фонду дTя приЙнятгя рiшень, зокрема про: розмiщення акцiй ФоЕду, прийнятгя рiшевня про збiльшення стат}тЕого
капiталу Фонду, внесення змiн до статlпу Фонду та затвердженrrя проспекгу eMicii акцiй Фонду. У зв'язку з цим запропоновано
провести позачерговi загальнi збори Фонлу 12 сiчця 2016 р. о 09 годинi 00 хвилин, за адресою: 04l12, м. КиiЪ, вул. Сiкорського
Iгоря ABiaKoHcTpyKTopa, буд. 1, нежитлове примiщення J,I: 524 (лiтера Г).

Голосувмu:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"1тримались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

Вuрiцluлu:
Провести позачерговi загальнi збори Фоцду 12 сiчня 20lб р. о 09 годинi 00 хвилин, за адресою: 04112, м. КиiЪ, вул. Сiкорського
lгоря Авiаконструкгора, буд. 1, цежитлове примiщення ЛЪ 524 (лiтера Г).

По mDеmьоrlу пumанню поDяаку deЩHozo слvхолu:
Головуючого на засiданцi Наглядовоi ради Фонду, яка запропонувirла затвердити наступний порядок денний позачергових

загальних зборiв учасникiв Фонду, проведення яких призначено на 12 сiчня 20lб р.:
l. Про емiсiю акцiй Товариgгва, цо здiйснюеться з метою спiльного iнвесryвання та затверлження Проспекту eMicii акцiй
Товариства.
2. Про вttесецця змiн до Статуry Товариства в зв'язку зi збiльшенrrям Статрного капiталу Товарисгва.
3. Про укладення ,Щоговору про надаttшr аудиторських послуг з Товариством з обмеженою вiдповiдмьнiстю
(Аудит-сервiс IHK) та затвердження вищезазначеного Договору.
4, Про ушалення Доювору про нiulання послуг з оцiнки майна iнстит}ту спiльного iнвестуванrrя з Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю (ЕкспЕРТНо-консАЛТинГовиЙ СоЮЗ> та затвердження вищезазначеного
.Щоювору.

По чеmвеDпом|) пuпанню поDrdкч dенно?о слvхалu:

Головуючого на засiданнi Наглядовоi ради Фонлу, який запропоrtував визначити датою скJIадення перелiку 1^lасникiв Фонду,
яким надсиласться повiдомлення про проведенrllr позачергових зага.rьних зборiв Фонду та

Голос!вg,lч:

i\ порядок

денний

-

22,12.2015 р.

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.

Рiшення прийвяте одностайЕо.

Вчрituuлu:
Визначити датою склалення перелiку учасникiв Фонду, яким Еадсилаеться повiдомлення про проведеннл позачергових загацьних
зборiв Фонду та ii порядок денний - 22.12.2015 р.

По п'яmому пumонню поDлdку dенноzо слvхалu:
Головуючого на засiданнi Наглядовоi рци Фонду, який запропонував визначити порядок повИомлецня про проведенtul
позачергових заfttльних зборiв, ix порядок денний, а саме: у gTpoK не пiзнiше нiж за 10 робочих дкiв до дати проведеЕнJr
позачергових загilльних зборiв налравити письмовi повiдомлення расникам. зд}начених в зведеному облiковому peccтpi
власникiв iменних цiнних паперiв сганом gа 22.12.2015 р., шJIяхом надання персональною повiдомлення та постановити, що
вiдповiдно до п.6.1З статгi б Статуry Фонлу пропозишii до порядку денного }чааниками Фонду не вносяться.
Голосува,,tu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немас.
Рiшення прийняте одцостайно.

Варiшuлu:

Визначити порядок повiдомлення про проведенtfi позачергових загмьних зборiв, iх порядок денний, а саме: у строк не пiзнiше
нiж за l0 робочих днiв до дати проведеЕня позачерговцх загальних зборiв направити письмовi повiдомлення ласникам,

зiвначених в зведеному облiковому peccTpi власникiв iменних цiнних паперiв gтаном на 22.12,20l5 р., шляхом надання
цо вiдповiдrо до п.6.13 статгi б Статуту Фонду пропозицii до порядку децного

персонiшьt{ого повiдомленця та постчновити,
учасttиками Фонду не вносяться.

По lцосlпому пumанню поDяdкч deL$ozo слуха,,лu:
Головуючого на засiланнi НагляловоТ ради Фонду, який запропон}ъав визначити датою складення лерелiку расникiв Фонду, якi
мають право на )цасть у позачергових загautьних збора{ Фонду - сганом на 24 годину за три робочих днi до дltя проведення
позачергових загаJIьних зборiв, тобто зведевиЙ облiковиЙ рееqтр впаспикiв iменних цiнних паперiв складаеться на 24 гOдину дати
облiку 04 сiчня 2016 р.
Голосуболu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв прис5пнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"1тримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вuрituuлu:

Визначити датою скJIадення перелiку учасникiв Фонду, якi мають право на rIасть у позачергових загaшьних зборах Фонду станом на 24 годиЕу за три робочих днi до дня проведення позачерювих загlulьних зборiв, тобто зведений облiковий реестр
власникiв iменних цiнних паперiв складаегься на 24 годину дати облiку 04 сiчня 2016 р.

по сьомолч пuпанпю поDяокч оенно2о слvхалu:
Голов)ло.rого на засiданнi Наглядовоi ради Фонду, який запропоЕував призначити ресстацiйну комiсiю для реесграцiТ 1часвикiв

(ix представникiв), якi лрибули лля ластi у позачергових загiцьних зборах учасникiв Фонду, у складi двох осiб: Гука Олега

Вiкторовича та Музики Ольги lгорiвни.
Голосувалu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - нема€,
"утримались" - немае.
Рiцення прийняте одностайно.

Вuрiluuлul

Призначити реестрацiйну комiсiю для реестрацii уtасникiв (ik представникiв), якi прибули для участi у позачергових зtшtlльних
зборах учасникiв Фонду, у складi двох осiб: Гука Олега Вiкторовича та Музики Ольги [горiвни.
Рiшення з ycix питадь прийнятi - l00 %

оР,ан;

радl

Головуючпй па засiданнi

лт

<<АБЕр>

Голова ЕаглядовоТ ради

Сокольншцький Ю.I.
|хР'4 41.1'6770] ,

