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Засiдання НаглядовоI ради АКЦlОПЕРНОГО
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ТОВМИСтвд (злкритиЙ нЕди вЕрсиФIковдний

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРЛТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <СТIМЛ КЕПIТАЛ)

м. КиiЪ

20 квiтня 2016 року

Мiсце проведеЕця засИацня Наглядовоi радп: 04l12, м. Киiв, вул. Сiкорського Iгоря авiаконсrруктора, буд.1, Еежцтлове
примiщення N9 524 (лiтера Г).
Дата i час проведення засiдання Наглядовоi ради: 20 квiтця 2016 року о 12 год. 00 хв.
Присутнi Члени НаглядовоТ ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСтвА (здкритиЙ нвдиввесиоlковдниЙ
вЕнчурниЙ корпордтивЕиЙ lнВЕстицIЙниЙ оонд
кЕпIтдл> (надалi _ товарцство, Фонд):

"стtмл

Голова Наглядовоi рали - Перепелиця ОксаЕа Василiвпа;
Секретар Нагляловоi радц - Гусейнова Ганна Василiвца;
Члец НаглядовоТ радп - Гусейнов Сергiй Дамирович.
Засiдання Наглядовоi ради вважасгься правомочними, Titк як присугнi 100 % складу НаглядовоТ ради.

Порядок денцпй:

l.
2.
З.

Обрання головуючого на засiданнi Наглядовоj ради.
Про внесення змiн до регламенту Фовду.
Про вtlесенtrя змiн до Проспекгу eMicii чiнних паперiв Фонду.

По першому питанЕю порядк). децного виступила Голова НаглядовоТ ради та запропонувала обрати юловуючим Еа
засiдацнi Наглядовоi ради Товариства Перепелицю Оксану Василiвну,
Голосувалп;
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,

"уфимались" - нема€.

Прийвято рiшецня: обрати головуючим

на засiдаццi Наглядовоi ради Товариства Перепелицю ОксаЕу Василiвну,

По лруголту пптанню порядку денного слуха.rrи Голов},ючого на засiданнi Наглядовоi ради, яка запропоцувала внести
змiни до регламенry Фоrшу. у зв'язку iз:
- змiною мiсцезнаходr(ення Фонду;
- приведенням у вiдповiднiсть до чшнного законодавства УкраiЪи та затвердити змiни до регламенту Фонду.
Голосувалп;
"за" - 100 (Сю) вiлсоткiв присlтнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - нема€,

"}триммись" - немас.
Прпйцято рiшення:

2.1. Внести змiни до регламецту Фонду, у зв'язку iз:

-

змiвою мiсцезнмодження Фонду;

- приведенням

у вiдповiдrriсть до чинпого заководавчгва УкраiЪи.

2.2. Затвердити змiни до регламеtrту Фонду.

По третьому питанню порrдку денного

сл}r<али Голов1точого на засiданнi Наглядовоi ради, яка запропонув,ца внести
змiни до Проспекгу eMicii цiнних паперiв Фонпу, у зв'язку iз:
- змiною мiсцезна,ходження Фонду;
- приведенtlям п. 2.8. розлiлу 2 проспекгу eмicii акцiй Фоtцу у вцповiднiсть до чинного законодавства Украiни;
- внесенням змiн до регламенту Фонлу;
- змiною вiдомостей про аулиторську фiрму та затвердити змiни до проспекry eMicii акцiй Фонду.

Голосувалц:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,

"рримались" - немае.
Прпйцято рiшення:

3.1. Внести змiни до проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку iз;

змiною мiсцезнаходження Фонлу;
привсдонням п. 2.8. роздiлу 2 проспекry eMicii акцiй Фонлу у вiлповiлнiсть до чинного законодавства УкраiЪи;
- BtteceнtцM змiн до рсглам9нту Фонду;
_ змiною вiдомостей про аудиторську
фiрму.
З.2. Затвердlти змiни до проспекry eмicii акцiй Фонду.

-
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Головуючцй на засИацнi:
Голова НаглядовоТ радп Фонду

//
О.В. Перепелпця
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