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Засiдання Наглядовоi ради
публiчного акцiонерного товариства <(Закритий педиверсифiкований
венчурний корпоративний iнвестицiйпий фонд <Фонд Бетта>

м,Киiв

27 травня 2014р.

Прuсуmнi:
Голова Наглядовоi ради , Суботенко М.О.
Член Наглядовоi ради - Суботенко О.А.
Член Наглядовоi ради - Суботенко I.M.

----Ъ.

Поряdок dеннuй:
l. Про внесення змiн до Проспекту eмicij акцiй ПАТ (ЗНВКIФ (ФОНД БЕТТА) (далi - Фонл).
2. Про внесенrrя змiн до Регламенту eMicii акцiй Фонду.
3. Про затвердження .Щодаткового договору J\Ъ 2 до договору про ЕаданюI аудиторських послут М 2382
вiд l2 лютого 20i0 року.
4. Про затвердження Додаткового лоrовору Ne 2 до,Щоговору про надання посл}т з оцiнки нерромого
майна iнститугу спiльного iнвестування Nэ 68 вiд 11 листопада 2009 року.
5. Про затвердження змiн до Доrовору Nэ 1 про управпiння активами корпоративного iнвестицiйного
фонду ПУБЛННОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА'ЗАКРИТИИ НВДИВЕРСИФIКОВАНИИ
вЕнчурниЙ корпордтивниЙ нввстицIЙниЙ Фонд "Фонд БЕттА" вiд l2,02,2010 р.
По пеDшомч пumанню поDяdкч leHHozo слvхалu:
Суботенко М.О., який запропонував внести змiни до Проспекry eMicii акцiй Фонду у зв'язку iз:
- змiною мiсцезнаходження КУА;
- змiною номера телефону та факсу КУА;
- змiною посадових осiб КУА;
- змiною перелiку осiб, серед яких будуть розмiцуватись акцii Фонду;
- змiною вiдомостеЙ про депозитарну установу;
- змiною вiдомостей про оцiнювача майна;
- змiною вiдомостей про аудиторську фiрму;
- приведенrrям Проспекry та Регламенry Фонду у вiдповiднiсть до Закону Украiни <ПрО iнСтИтУТИ
спiльного iнвесryванrrя> вiд 05.07,2012 р. М 5080-VI та чинних нормативно-правових aKTiB НКЦПФР Та
затвердити нову редакцiю Проспекту eMiciT акцiй Фонду.
Голосувалu:
(Сто) вйсоткiв присlттriх на засiданнi Нагляловоi рали,
немае,
"проти"
"уrримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вuрituuлu:
1.1. Внести змiни до Проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку iз:
- змiною мiсцезнаходженlrя Куд;
- змiною номера телефону КУА та факсу КУА;
- змiною посадових осiб КУА;
- змiною перелiку осiб, серед яких буд}ть розмiщратись акцii Фонду;
- змiною вiдомостеЙ про депозитарЕу установу;
- змiною вiдомостей про очiнювача майна;
- змiною вiдомостей про аудиторську фiрму;
_ приведенням Проспекry та Регламенry Фонду у вiдповiднiсть до Закону Украiни <ПРО iНСТИТУГИ
спiльного iнвестування>> вiд 05,07.2012 р. М 5080-VI та чинних нормативно-правовИХ aKTiB НКI{ПФР.
1.2. Затвердити нову редакцiю Проспекту eMicii акцiй Фонду.

По ёDvzомч пumаннtо поояdкч deHHozo слчхмu:
Суботенко М.О., який запропоц/вав внести змiни до Регламенту Фонду у зв'язку iз:
- ЗМiНОЮ УМОв, за яких може бути проведена замiна компанij з управлiння активами та порядку замiни
зберiгача активiв iнстиц,ту спiльного iнвесц,ъання:
- змiною порядку визначеItня винагороди КУА;
- ЗМiНОЮ Мiнiмальноi BapTocTi договорiв, що потребують затвердження Наглядовою
радою Фонду;
- змiною напрямкiв iнвестичiйноТ лiяльностi;
- ПРИВеДеННЯМ ПРОспекry та Регламенту Фонду у вiдповiднiсть до Закону УкраrЪи <Про iнститlти
СПiЛЬНОГО iнвеотування> вiд 05.07.2012 р. Ns 508O-VI та чинних нормативно-правовпх aKTiB НКЩПФР.

Голоqlвмu:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немас,

Рiшення прийняте одностайно.
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Вuрiutuлu:
2.1. Внести змiни до Регламенту Фонду у зв'язку iз:
- ЗМiНОЮ }ъ{ов, за якю( може бlти проведена замiна компанii з уIравлiпIfi аюивами та порядку замiни
зберiгача активiв iнституry спiльного iнвесryвання;
- змiною порядку визначення винагороди КУА;
- ЗМiНОю мiнiмальноi BapTocTi договорiв, що поцебують затвердження Наглядовою радою Фонду;
- змiною напрямкiв iнвестицiйноi дiяльностi;
- приведенням Проспекry та РеIламенту Фонду у вiдповiднiсть до Закону Украiни кПро iнститlти
Спiльного iнвесryвання> вiд 05.07.2012 р, Ne 508O-VI та чинних нормативно-правових aKTiB НКЩПФР,
2,2. Затвердити нову редакцiю Регламенту Фонду.
По tпреmьому пulпанню поояОкч deHHozo слvхалu:
Суботенко М.О., який запропонував затвердити .Щодатковий договiр N9
аудиторських послут Nч 2382 вiд 12 лютого 2010 року.

2 до

логовору про надання

Голоqlвшпu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
")примались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Bupilutlлu:

\.-

Затвердити ,Щодатковий договiр N9 2 до договору про наданшI аудиторських послуг N9 2З82
2010 року.

ыд

12 лютого

по чепверmомч пumанню поояdlо

deHHozo слvхалu:
Суботенко М.О., який запропоправ затвердити Щодатковий договiр N9 2 до .Щоговору про надання послуг з
оцiнки нерlхомого майна iнстrтг)rг}, опiльного iнвестування Ns 68 вiд 1 l листопада 2009 року.

Голоqtвалu:
(Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" _ немае,
")rгримались" - немас,
Pi шення прийrrяте одностайно.

Варfuаuлu:
Затвердити !одатковий договiр N9 2 до.Щоговору про надання посл)л з оцiнки нерlп<омого майна iнституту
спiльного iнвесryванIrя N9 68 вiд 1 1 листопада 2009 року.

По п'яmомч пutпанню поряdкч deHHozo слухспu:
Суботенко М.О., який запропонував затвердити змiни до .Щоговору J\Ъ 1про управлiння активами
корпоративного iнвестицiйного фонду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНВРНОГО ТОВАРИСТВА'ЗАКРИТИЙ

нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнttурril4Й корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд.,Фонд БЕттА,,
вiд 12.02.2010 р. та викласти його у новiй редакцii.

Голоqлвмu:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присупriх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"угримались " - немае.

Рiшення прийняге одностайно.

Вuрituuлu:
Затвердити змiни до .Щоговору Nэ 1 про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фопду

ПУБЛННОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА,ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВниЙ шВЕСТИцЙнИЙ ФонД "ФонД БЕттА'вiд 12.02.2010 р. та вйкJIасти його у новiй
редакц1l.

Голова Наглядовоi радп
IIАТ (ЗНВКIФ (Фонд Бетто>

*

Суботенко М. О.
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