протокол л! 38
ЗасЦання Наrлядовоi радц

ПУБЛIЧНОГО ЛКЦIОНЕРНОГО ТОВЛРИСТВА <ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
Д'ата, мiсче та час

Зоологiчна, 5/l, корпус З.

корпорАтивниЙ lнввстицtЙниЙ Фонд
"cAHTIM.
проведевня засiдання: 26 квiтня 2016 року о 12:30 годинi за

адресою: 04119, м. КIr1Ъ, вул.

Прцсутвi: Члени Нагдядовоi ради ПУБЛI_ЧНОГО ДКЦlОНЕРНОГО ТОВДРИСТвД (ЗДКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковдниЙ вЕнчурниЙ корпордтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд (сднтIм) (далi Фонд):
Голова Наглядовоi рали - Гончаренко Сергiй Олександрович
Секретар Наглядовоi ради - Лелека Тетяпа Петрiвна
Члеп НаглядовоI ради - Янiцька Лариса АнатолiiЪнr
У вidповidносtпi do Bbuoe ЗУ <Про iнспuпуmч спi!ьноzо iнвесtпуваннял па Сtпапуmу Фонdу laHe засidання НаепяOовоI
раdu с правомочнuм, Коэtсен з членiв наzляdово| раdч Фонdу ма€

1.
2,
3,

Порядок децний:

оduн ?олос,

Про обрання Головуючого на засiданнi НаглядовоТ рали.
Про внесення змiн до регламеЕту Фонду,
Про внесення змiн до проспекту eМicii акцiй Фонду.

По перцlому пuпанн0 поDяdку 0енпо?о слухмu:
Лелеку ТетяЕу Петрiвну, яка запропонувiца обрати Головуючим на засiданнi Наглядовоi рФш
Наглядовоi ради Фонду, Гончарецка Сергiя Олексаrцровича.

Фонду

Голову

Голос!в{LNц:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утрима,rись" - немае,

Рiцення прийняте одностайно.
Вuрiцluлu:
Обрати Головl+очого на засiданнi НаглядовоТ

Олександровича.

рФш Фонд

-

Голову Наглядовоi ради, Гончаренка Сергiя

по dDуzомv fuцmанню поDяdку deqqozo слvхолчi
Украiни;

Головуючого на засiданнi Наглядовоi ради, який запропонував:
2.1, Внести змiни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхiднiстю приведення у вiдповiднiсть до чивного законодавства

2,2, Затверлити змiни до регламенту Фонду,

законодавства Украiни.

у

зв'язку

з нсобхiднiстю

прцведення

у

вiдповiднiсть до чинного

Голосувмui

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiдавнi Наглядовоi ради,
"IIроти" - немас,
"утрима,,1ись" - нема€.

Рiшення лрийняте одностайно.

ВцрiluuлuI
УкраТни;

2.1. Внести змiни до регламенту Фонду, у зв'язку з необхiднiстю приведення у вiдповiднiсть до чицного законодавства

2.2. Затвердити змiни до регламенту Фонду,

заководавства Украiни,

у

зв'язку

з необхiднiстю

приведання

у

вiдповiднiсть до чинного

По tпреtпьомv пumанню поряdку leHHozo слухццч:
Головуючий на засiпаннi Наглядовоi ради Фонду, який запропонував:
3.1. Впести змiни до проспекту eMicii акчiй Фонду у зв'язку з приведенням п. 2,8. роздiлу 2 проспекгу cмiciT акцiй
Фонду у вiдповiднiсть до чинного законодавства Украiни, внесеввям змiн до регламенту Фонду та виправленням помилки у
нумерацii пунктiв роздiлу 4 лолатку до проспекту eMiciT акцiй Фонду;
З.2. Затверлити змiЕи до проспекту eмiciT акцiй Фонду у зв'язку з приведенням п. 2.8. розлiлу 2 проспекту ейiсii акцiй
Фонду у вiдповiднiqгь до чиЕЕого законодавства Украiни, внесенням змiн до регламенту Фонду та виправленням ломилки у
нумерацii пунктiв роздiлу 4 додатку до проспекту eMiciT акцiй Фонду.
Голосувапч,.
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiдаlrнi НаглядовоТ ради,

"проти" - вемас,
"утрима.rись" - нема€,
Рiшення прийняте одностайно.
Вuрituuлu,.
з,1. Внести змiни до просцеюу eмicii акцiй
Фонлу у вiлповiлнiсть до чиняого законодавства У
HyMepauiI пунктiв роздiлу 4 долатку до проспекту
3.2, Затвердити змiни до проспекту
Фонлу у вiлповiлнiсть до чинного
HyMepauii пунктiв роздiлу 4 додатку до

Головуючий па засИапнi
Наглядовоi радп ПАТ (CAHTIM>

зв'язку з приведенням п. 2,8, роздiлу 2 проспекту eMicii акчiй
змiн до регламенту Фонду та виправлеttням помлiJ.Iки у
eMicii акцiй
Фонду та виправленням помлiлки у

з приведеншIм п. 2.8. розлiлу 2 цроспекту

до

С. О. Гончаренко

