протокол ль зб
3асiдання НаглядовоI радп

ПУБЛIt{НОГО АКЦIОЦЕРНОгО тоВАРисТвА (ЗАкритий нЕдивЕрсиФrковдний

корпорАтивниIi IнвЕстицпfo{иЙ оонд пслнтlм"

.Щата, мiсце

та час провед€ння

Зоологiчна, 5/1, корпус 3.

вЕнчурний

засИання: 08 квiтня 20lб року о 10:30 годинi за адресою: 04l

19, м. Киiв, вул,

Присутнi: ILпени Еаглядовоi'. ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВдРисТвд кЗдкритиЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ BEHIIУPHIй корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд <CAHTIM> (далi Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Гончаренко Сергiй Олександрович
секретар наглядовоi ради - лелека тетяна петрiвна
Член Наглядовоi ради - Янiцька Лариса АнатолiЪна
У вidповidноспi do вuмоz ЗУ <Про iнсmumlппu спittьноео iнвесlпування, mа Сmапуmу Фонdу dане засidання Наzляdовоi
раdu е правомочнtuв. Коэtсен з членiв наzляdовоi padu Фонdу мае oduH zолос.
Порядок денний:

1. Про

обрання Голов},lочого на засiданнi НаглядовоТ ради.
затвердженtrя форми i тексry бюлетенiв для голос)вання з питань порядку деЕного рiчних загzLлъних
зборiв учасникiв Фонду, lтроведення яких призначено на 25 квiтIrя 20lб року.

2. Про

По пеDlцому пuпанню поDяOку dенно2о слухола:
Лелеку Тетяну Петрiвну, яка заIропонуваJIа обрати Головуючим на засiданнi Наглядовоi ради Фонду _ Голову
Наглядовоi ради Фонду, Гончаренка Сергiя Олександровича.
Голосувапu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi нагшдовоi ради Фонду,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийtrяте одностайно.
Вuрiшttпu:

Обрати Головуючого на засiданнi Наглядовоi ради Фонд

Олександровлтча,

-

Голову Наглядовоi ради Гоцчаренка Сергiя

по dDyzoty пumанню поDяdку dенно2о слvхо-,lu:

Голов}'lочого на засiданнi НаглядовоТ ради Фонду, який повiдомив, що вiдповiдно до частини

l

cTaTTi 26 Закону

Украiни (Про iнститути спiльного itвестування>, голосуваннJI Еа загальних збора,х з питань порядку денного може

проводитися з використанням бюлетенiв для голосування. KpiM того, вiдповiдно до ст. 25 Закону Украiни <Про iнститути
Спiльного iнвестуванняrr, обрання членiв наглядовоi ради здiйсrпосться шляхом к},i,{улятивного голосрання, яке
проводиться тiльки з використанrrям бюлетенiв дIя голосування. До того ж, якщо порядок денний загальнло< зборiв
мiстить кiлька питань, з кожного питання заповкюеться окремий бюлетень.

У

зв'язку

з цим

голов)4очим засiданнi Наглядовоi ради Фонду, запропоновано затвердити форму

i

текст

бЮлетенiв для голосрання з питань порядку денного рiчних загальних зборiв }часникiв Фонду, проведенIrя яких
призначено на 25 квiтrrя 2016 року,
Голосувалu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради Фонду,
"проти" - немае,
")дримались" - немае.
Рiшення прийtrяте одностайно.

Вuрiuluлu:
Затвердити форму

i

текст бюлетенiв для голосуванюI з питань порядку денного рiчних загальних зборiв
на 25 квiтня 20lб року.

rlасникiв Фонду, [роведення яких призначено
Рiшення з ycix питань прийнятi - l00

О/о

голосiв в Наглядовiй радi Фонду.

[одатки:

Бюлетенi для голос}зання з питань порядку денного рjчних загальних зборiв учасникiв Фонду, проведення яких
призначено на 25 квiтня 2016 року.
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С. О. Гончаренко

