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3асiдання наглядовоi ради

ПУБЛЦНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД (3АКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРЛТИВНIДi IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <CAHTIM>
(лалi - Фонл)
м. Киiв

l8 лютого 2016р.

Мiсце проведення засiдання Наглядовоi ради: 04l 19, м. КиТв, вул, Зоологiчна, 5/1, корпус з.
,Щата i час проведення засiдання НаглядовоТ ради: l8 лютого 20lб року о 1 l год. 00 хз.

Присутнi: Члени Наглядовоi ради пуБлIчного АкцIонЕрного товАриствА (ЗАкРИтИЙ
нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурниЙ корпорАтивнИй IнввстицtйНиЙ ФонД (cAHTlM) (далi
Фонд):

Голова Наглядовоi ради - Гончаренко Сергiй Олександрович.
Секретар Цаглядовоi ради - Янiцька Лариса Анатолiiвна.
Член НаглядовоI ради - Лелека Тетяна Петрiвна.

У вiдповiдностi до вимог ЗУ (Про iнститути спiльного iнвестуваннял та Статуту Фонду да"е засiдання

ради е правомочним.
Кожен з членiв нагrrядовоi ради товариства мас один голос.

наглядовоТ

Порядок денний;

1.

2.

Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.
Про внесення змiн до Проспекту eMicii акцiй Фонду.

l.

По першому пнтанню порядку денного сл5,хали Лелеку Тетяну Петрiвну, яка запропонувала обрати
- Голову Наглядовоi ради Гончаренко Сергiя олександровича.
Голосувалп: За-3 голоси, або 100% голосiВ членiв наглядовоТ Ради, що присутнi на засiданнi;
Головою засiдання

Проти - 0 голосiв, або 0о4 голосiв чЛенiв наrлядовоi ради, що присутнi на засiданнi;
УтрималисЬ 0 голосiв, або 0оlо голосiВ членiв наглядовоТ ради, що присутнi на засiданнi.
Впрiшпли: Обрати Головою Засiлання ГоловУ Наглядовоi радИ Гончаренко Сергiя ОлЪксандровича.

2.

По другому питанню порядку денного слl,хали Гончаренко Сергiя Олександровича, який заllролояував:
1) У зв'язку iз змiною вiдомостей про посадових осiб Компанii, внести змiни до пункту 1.7.
розлiлу 1
Проспекту eMiciT цiнних пагtерiв Фонду та викласти його в наступнiй редакцiI:
осiб компацii:
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Внутрiшнiй аулитор

lншi органи КомпанiТ не створюв?Lлися, посадовi особи не обиралися,>
2) У зв'язку iз змiНою перелiку осiб, серел яких будутЬ
розМiщратись акцii Фонду, внести змiни ло лункту
5.7. Роздiлу 5 Проспекту eMicii цiнних паперiв Фонду та викласти його в наступнiй
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зв,язку iз змiною вiдомостей [ро аудиторську фiрму, викласти роздiл 7 ПРОСПеКТУ eMicii uiННИХ

паперiв Фонлу в наступнiй релакuiТ:

(7. ВИомостi про аулиторську фiрму:
Повне найЙенрання: Товариiтво з обмеженою вiдповiлальнiстю кДудиторська фiрма <Iмона-Дудит>.
Iдентифiкацiйций код юридичноТ особи: 2З 5002'11.
Мiсцезцаходження: 01030, м. Киiв, вул, пирогова, буд,2lЗ1,
пмати
СвiдоцтвО про BHeceцHJr до РесстрУ аудцторськиХ фiрм та ау,читорiв, видане рiшенням Дудиторськоi
24.09.2020
26,01.2001
р.
Украiни, строк дiТ свiдоцтва:
свiдоцтво про внесення до реестру аулиторiв та аудиторських фiрм, якi мож},гь проводити аудиторськl перевlрки
професiйних учасникiв ринку цiннпr паперiв, строк лii свiдоцтва: 25.01.20l б р. - 24.09.2020р.>
пропозицiя Гончаренко Сергiя Олександровича поставлена Еа голосування,
Го"rосуuаrr, Ъu-3,опо"", або 100% голосiв членiв НагпядовоТ ради, що присутнi на засiданнi;
проти 0 голосiв, або 0% голосiв членiв Наглядовоi ради, що присутнi на засiданнi;
Уiримались - 0 голосiв, або 09/о голосiв членiв Еаглядовоi ради, що присутнi на засiланнi.

Вирiшили:

2.1. Вцести змiни до Проспекту eMicii акчiй Фонлу, в редакцii, що викладена вище,
2.2. Затвердити змiни до Проспекту eMiciT акчiй Фонлу.
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Головуючий на засiданнi:
Голова Наглядовоi ради Фонду

Гончаренко С. О.
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