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ЗасПання Наглядовоi радп

дкцIонЕрного товлриствл n3дкриirir нч,цивЕрсиФIковдний вЕнчурниЙ корпорлтивнии
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <IHKO ПРЕМIУМ>
(лалi - Фонл)

l8 лютого 2016р,

м. КпiЪ

Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, буд,l, нежиле
Мiсце проведення засiдання Наглядовоi рали;04112, м. Ки'iЪ, вул. Сiкорського
примiцення N9 506 (лiтера Г).
год, 00 хв,
проu",ч"пня заiiдаrrr" На.пядовоi ради: l8 л9]9ry 2Ч!J9p] о 13
Д'urч i
"u"
дriцrонЕрного тоБдриствд (здкритий
члени наглядовоi
пDпсчтцi:

рй"

iiЁii(уi;йии корпордтйвний IнвЕстицIйний Фонд (lHKo прЕмIум''

(даллi

нЕдивЕрсиФlковднии

_ Фонд):

Голова НаглядовоТ радп - Сулацькцй Сергiй Володимпровпч,
Секретrр Наглядово'i ради - Серотюк Богдап Васпльовпч,
Член Наiлядовоi радп - Рибчппськпй Вiталiй Федорович,
Фонлу дане засiданвя наглядовоi
У вiдповiдностi до вимог ЗУ (Про iнститути спiльного iявестуванвя> та Статуту

ради с

правомочним.
кожен з членiв наглядовоi ради товариства ма€ одия голоа,

Порядок децнпй:

1.
2.

Про обрання Голови засiдаЕня НаглядовоТ ради,
Про внесення змiн до Проспекту eМiciT акцiй Фонду,

який запропонував обрати
1. Ilo першому пптапню порядку денного слухали Серотюка Богдана Васильовича,

засiЙнн" Голову Наглядовоi ради Сулацького Сергiя Володимировича,
наглядовоj рад" ,"
iono.y."n,r, За-3 голоси, або l00% голЬсi"
1p1:Ii::,".::l11l1]:,,
"ленiв
наглядовоТ ради, цо при"У'"'
членiв
голосiв
0Уо
або
Проr" - 0 голосiв,
:1 1ii]T::;-.
на засlданнl,
прис}тЕl
Уiримались - 0 голосiв, або 0уо гОлосiв члевiв лаглядовоi ради, шо
Володимировича,
Сергiя
Сулацького
Вирiшпли; Обрати Головою засiпання - Голову НагляповоТ рали
Головою

"

Сергiя Володимировича, який запропонував:
По лругому питаннrо порядку дешного слухали Сулацького
l Проспекту
npo по"Йо""" о.iб КомпанiТ, внести змiни до пункту 1,7, роздiлу
]l-y'.i'"*y b.riro,o
"iдоrо.i.Я
eMicii чiнних паперiв Фоцду та викласти його в наотупнiй редакцii:
осiб компанii:
Прям0 таlабо опосередковане володiння
часткою в стаryтпому капiталi
Прiзвище, iм'я, по батьковi
корпоративного iнвестицiйного фонду
(Еiдсотк щодокожного):

2.
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l*п**ч '"

п"р"обu""rчu,rчr"r"

po.n'"o" 1 __---=-'*
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не обиралися,lr
Iншi органи Комланii не 0творювапися, посадовi особи

б Проспекlу evicii цiнни\ паперiв
2' У lв'язку iз змiною вiдомосrей про а)диторськ) фiрvу, викласти роздiл
Фонду в наступнiй редакцiТ:
(6. ВЦомостi про аудпторську фiрму:

Поu""

(Аудиторська фiрма кIмона-Аудит>,
Товар"с.во . обмеженою вiдповiдальнigгю

"ай"""у"uп"я:
код юридичноi
lлентифiкачiйний

Йi",,"."*од*""rr,

особи:. 235002'7'1,
010З0, м. Киiв, вул, Пирогова, буп,2/З7,

Свiдоцтво про внесенtlя до

Р"Йу

iуд"rор""*r* фiр, ,u uy,l"TopiB,

видане рiшенням Дудиторськоj па,lати Украiни,

строклiТ свiдоltтва: 26.01.2001 - 24.09.2020 р,
якi можлъ проводити аудиторськl перевlрки
свiдоцгво про вн9сення до ре€(rгру аудиторiв та. аудиторських лфiрм,
25,0l,2016
свiдоцтва:
строк
р, - 24,09,2020р,>
дiТ
;;й;;;""'у"""""пi" рr*r*у ui"""* nu.,bpiB,
Пропозицiя Сулацького Сергiя Володимировича поставл€tr,1т-::]::у_111:
на засiданнi;
iu - з ,Ёпо"", або l00io голосiв членiв НаглядовоТ ради, що прис)тЕi
голосчвали:
на засiданнi;
прис}тнi
що
членiв
голосiв
або
0Уо
Проти - 0 голосiв,
t
присутнi на засiданнi.
що
lолосiв
0Оо
або
голосiв.
0
Уiриммись

ВиDiшпли;

2.1, Внес ги змiни до Проспекту eMiciT акцiй Фонд), в
2.2. Затверпити змiни до Проспекту eмiciT акцiй Фонду,

Головуючий на засИанпi:
Голова [IаглядовоТ рrди Фовду

Сулачький С.В.

]

