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3асiдання Еаглядовоi рдди

ПУБЛННОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВЛРИСТВА (САКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорлтивниЙ rH вЕстицlЙttиЙ оонд "глоьа.л"
04112, м, Киiв, вул, Сiкорського
.Щата, мiсце та члс проведеняЯ засiдаЕвя: 26 квiтня 2016 рокУ о 12:30 годинi за адресою:
N9 524 (лiтера Г).
вежитлове
примiщеЕня
бул.l,
lгоря
авiаконqгруктора,
-

.. АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАКРИТИИ
Фонд (глоБдл)) (далi_ Фовд):
IнвЕстицIйний
вЕнчурний
корпордтивний
нЕдивЕрaибIковдний
Голова паглядовоi ради - Ахременко Вirсгор Михдйлович;
Секретар яаглядовоi ради - Рибчинськпй Вiталiй Федоровuч;
Члея наглядовоТ радп - Сулацький Сергiй Володпмирович.

Присутнi: Чл.ени Наглядово'i ради ПУБЛЧНОГО

У вidповidносtпi dЬ вLцое ЗУ кПро i\crnumyп1l спiльноео iнвесlпуванняr) па Сmапуlпу Фонdу daHe засidання Наzляdовоi раdu е
правомочнurl, Коасен з членiв наеляdовоi раdu Фонdу мае оduн еолос.

l.
2.
3,

Порядок деЁяпйi
Про обравня Головуючого на засiданЕi Наглядовоi ради.
Про внесення змiн до регла_ь.ленту Фонду.
Про внесенвя змiн до проспекrу eMicii акцiй Фонду.

По першому пulпанню поDяоку dеппоzо слvхалu:
Fiб*-"с*о.о Вiтsлiя Федоровича' який запроповував обрати Головуючим на засiданвi Наглядовоj ради Фонду

Наглядовоi ради Фонду, Ахрсмснка BiKтopa Михайловича.

-

Голову

Голосувалu:
"за' - 100 (Сm) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради ФоЕду,
"проти" - Heмaq

"рримались" - немае.

Рiшення IIрийняте одltостайяо.

Вuрiutuлu:
Обрати Головуючого на засiданнi Наглядовоi ради Фонд - Голову Наглядовоi ради Ахременка BiкTopa МихаЙловича.
По оDч?омч пuпапню поряdку dеаноzо слvхалui
Головуочого на засiданнi Наглядовоi ради, який запропонував:

2,1, вЕестИ змiни до регла,vенТу Фонду, У зв'язку з необхiдвiФю приводення у вiдповiднiсть до чинпого законодавства
Украiни та виправлення помилки у нумераuii пупкriв розлiлу 4;
2,2. зiтвердити змiяи до регламепту Фонду, у зв'язку з rrеобхйнiстю приведевня у вiдповiднiсть до чинного з:lкОнОДаВСТВа
Украiни та виправленяя помилки у Hyмepauii пувктiв розлiлу 4,
Голосуволц'.
"за" - l00 (Сто) вiлсоткiв прис}тяiх на засiданвi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немас.
Рiшевня прийняте одЕостайно.

Вuрiuluлu:
2,1. Вяести змiни ло регламенry Фонду, у зв'язку з необхiднiстю приведення у вi,лповИнiсть до чинного законодавства
та
виправлепня помилки у нумерацii пупктiв роздiлу 4;
Украlни
'
2.2. Затверлити змiни до регламевту Фонду, у зв'язку з необхйнiстю приведеняя у вiдповiддiсть до чинного закоЕодавства
Украiни та виправленltя помилки у EyMepauii пунктiв розлiлу 4,
По mп"lпьом! паtпанню поDяокч dенно?о anyxaulu:
Головуючий на засiдацнi Наглядовоi ради Фонду, який запропонував:
З,1. Вцести змiни до проспекту eМicii акцiй Фовду у зв'язку з приведснням п. 2.8. роздiлу 2 проспеrгу eмicii акцiй Фонду у
вiдповiднiсть до чинного законодавства УкраiЕи, змiвою перелiку осiб, серед яких булlть розмiщуватись акцij Фонду, вяесенням змiн
про аудиторську
до регламенту ФоЕДу, виправленЕям поМилки у HyMepauii пУпкгiв роздiлу 4 регЛамеяту Фонду, та змiцою вИомостей

фiр"у;

З,2. Затвердити змiни до проспекгу eМicii акцiй Фонду у зв'язку з приведеЕням п. 2.8. розлirry 2 проспекту eMicij мцiй ФондУ
вiдповiднiсть
до чипного законодавства Украiви, змiцою псрелiку осiб, с9ред яких бу,аlть розмiщуватись акцii Фовду, внесеЕItям
у
зчiн ло регламенту Фанду. виправленням помилки у HyMepaui'i пункгiв розлiлу 4 реглаvенту Фонду. та змiною вiдомостей про

аулиторську фiрму,
Голосувалu|
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутвiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - номас,

"1триммись" - немас,

РiшенЕя прийняте одностайно.

ВuрiuruлuI

З приведеЕняМ п. 2.8, роздiлу 2 прослекту eMicii акцiй Фонду у
серед яких булlть розмiщуватись акцii Фонду, вяесенням змiЕ
перелiку
осiб,
змiною
Украiни,
чинного
законодавства
вiдповiднiсть до
пунктiв розлiлу 4 регламенту Фонду, та змiною вiдомостей про аудиторську
до регламснту Фонлу, виправленвям помилки у

з.l. ВвестИ змiви ло проспекry cмicii акцiЙ Фонлу у зв'язку

фiр"у;

у зв'язку з приведенням п. 2.8. розлiлу 2 проспекту eMicii акцiй Фонду
осiб, серед яких булlть розмiщувмись акцii Фовду, внесенням
пунктiв роздiлу 4 регламенту Фонду, та змiною вiдомостей про

3,2. Затверлити змiни ло

у вlдповlднlсть до чинного
змiн ло регламенту Фонлу,
ау.литорську фiрму.

Головуючий ва засiдлннi
наглядовоi рддп пАТ <глоБАJI>

lc
В. М. Ахременко
|
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