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Засiдання НаглядовоI ради

ПУБЛIЧНОГО ЛКЦIОНЕРНОГО ТОВЛРИСТВЛ
(ЗЛКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАI IЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРДТИВIIИI1

IнвЕстицIiш{иЙ Фонд (днЕро>

Дата, мiсце та час провед€ння
Зоологiчна, 5/l, кортryс 3.

засiдання: 18 травня 20lб року о 14:00 юдинi за адресою: 04119 , м. киiъ, вул.

Пршсугнi: Члени Наглядовоi ради ПУБЛIIIНОГО АКЦIОНЕРНОГО тОВдРисТвд (ЗдкритиЙ
нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕI{!гурниЙ корпорАтивниЙ шшвстишЙниЙ Фоцд кщнЕро> (надалi _
Товариство, Фонл):

Голова Наглядовоi ради - Гусейцов Сергiй .Щамировпч.
Секретар НагляповоТ радп - Терещецко В'ячеgrав Олександрович.
Член ЦаглядовоI ради - Пан Анастасiя Володимирiвна.
Засidання Hq?JпdoBoi

рйu

Фонdу вваэrсаепься правомочн,|Lц, пак як прuсупнi Bci членч НаzляОово| раdц.

ПОРЯflОК [ЕННИЙ:

1.

2.
3,

Обрання Головlrочого на засiданнi Наглядовоi ради Фонлу,
Про внесення змiн до регламенту Фонду.
Про внесення змiн до проспекту eмicii акцiй Фонду.

По пеDшому пumанню поDяdку dенно2о:

ВИсТУпИЛИ:

Терещенко В'ячеслав Олександрович, який запропонував обрати Головуючrал на засiданнi НаглядовоТ ради Фонду
Гусейнова Сергiя,Щамировича,

ГОЛОСУВАЛИ|

"за" - l00 (Cm) вiдсоткiв присуrнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно,

ВИРIШИЛИ|

Обрати Головуючш,.r на засiданнi НаглядовоТ ради Фонду Гусейнова Сергiя [амировлча.

По dоуzомч пumанню поояdку deHHozo:

ВИсТУпИЛИ:

Головlrочий на засИаЕIri Наглядовоi ради, який запропоIryвав внести змiни до регламенry Фондy, у зв'язку з
необхiднiстю приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства УкраТни та затвердити змiни до регламенry
Фонду.

ГоЛоСУВдJlИ:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткЬ тцlисутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
")цlимались " - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

ВИРIШИЛИ:
2.1. Внести змiни до регл:rменту Фонду,
законодавства Украiнл;
2.2. Затвердltти змiни до регламенту Фонду.

у

зв'язку
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вiдповiднiсть до чинного

По mDеmlrомч пult анню поDяокч de kozo:

ВИсТУПИЛИ:

Голов}rочий на засiданнi Наглядовоi рам ФоЕду, який запропонував внести змiни до проспекry eMicii акцiй Фонду у
зв'язку iз:
- приведенням п. 2.8. роздiлу 2 проспекry eMicii акцiй Фонду у вiдповiднiсть до чинного законодавства Украiъи;
- внесенням змiн до регламенту Фонду;
- змiною даних про членiв Наглядовоi рали Фонлу;
- змiною вiдомостей про аудIrгорську фiрму та затверлити змiни до Iцlоспекту eMicii акцiй Фонду.

ГОЛОСУВДJIИ:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткЬ присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"уrрлпr,rались " - немас.

Рiшеrrня прийняте одностайно.

ВИРIШИЛИ:
3.1. Внести змiни до проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку iз:
- приведенням п. 2.8. роздi"ту 2 проспекry eMicii акцiй Фонду у вiдповiднiсть до чинного законодавства Украiни;
- внесенням змiн до регламенry Фонду;
- змiною даних про членiв Наглядовоi ради Фонду;
- змiною вiдомостей про аулиторську фiрму.
3.2. Затвердити змiни до проспекry eMicii акцiй Фонду.

Пiпписи:
Головуючпй на засiданнi:
голова наглядовоi ради Фонду
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Гусейнов Сергiй Дамирович

