ПРОТОКОЛ

NС 7

засiдання наглядовоi ради

АКЦIОПЕРНОГО ТОВАРИСТВЛ <3АКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕIГIУРНИЙ КОРПОРДТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <ГАЛД IHBECT БУД>
Дата, мiсце та час проDеденпя засйдпвя: l8 травня 2016 року о ll:00 годинi за ацресою: 01042, м. КиiЪ, вул. Саперне поле.
будияок 9-4 офiс l8.
присутцi: Члеttи наглядовот рчи д$ЦIонЕРноГо товдриствд (здкритий нЕдивЕрсиФIковдниЙ вЕнчурниЙ
КОРПОРДТИВНИИ НВЕСТИЦIИНИИ ФОНД (ГАЛА lHBEcT БУД)) (дмi _ Фонд):

Голова Наглядовоi радп - Перепелиця Оксана Васхлiвна;
Секретар Наглядовоi рдди - Бру€нко Юрiй Олексiйович;
Член Наглядовоi ради - Сrрднча Олег Вiкгорович.
засidання Наzляdовоii раdu вваJюа€lпься

правомочнurlu, fпак,ul прuсуmнi l00

ой

склаф Наzляdовоi раdu,

ПОРЯ!ОК !ЕНtIИЙ:

l.
2.
З.

Обранвя Голов},1очого ва засiданнi Наглядовоi рали Фонлу.
Про вяесояня змiн до регламеяту Фовду.
Про внесення змiн до проспекry eMicii акцiй Фонду.

По пеDuомч пumанню поDяOкч dепноzо:

ВИсТУпИЛИ:

Бруеяко Юрiй олексiйович, який запропонував обрати Головуочим на засiдацнi Наглядовоi ради Фопду Псрепелицю оксану
Василiвну,

гопосувлtIи

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутlriх яа засйавЕi Наглядовоi ради,
"проти" - HeМag
"1тримались" - нсмае,

Рiцення прийвяге одностайно.

ВИРIШИЛИ|

Обрати Головуючим на засiданнi Нахлядовоi ради Фовд/ Перепелицю Оксану Василiвну.

По аDуеом9 пцпlлнню поDяdкч leцHozo:

ВИСТУПИЛИ:

Голов}точий ва засiданяi Наглядовоi ради, який залропонував внести змiни до регламеяту Фоtlду,
приведення у вИповйвiсть до чинного законодавства Украirrи та затвердити змiни до регламенту Фонду.

у зв'язку з нообхiднigгю

ГоЛосУВдЛИ:

- 100 (сто) BиcoTKiB присl,тчiх ва засiдаrнi наглядовоi радп,
"лроти" - Beмag
"1тримались" - немас.
Рiшенпя прийяяте одностайио,
"за"

ВИРIШ|IЛИ:

2.1. ВЕесги змiни до регламевry Фовлу, у зв'язку з необхiднiстю приведення у вИповiдяiсть до чинною законодaвства Украiни.
2.2. Затвердити змiви до регламевту Фовду.

по поепьомч пutпанню поояlкч dенпоео:

ВИсТУпИЛИ:

Голов)аочий яа засiдаянi На.глядовоi ради Фонлу, який запропонував вяссти змiни до проспекту eмicii акчiй Фонлу у зв'язку iз:
- приведенням п, 2.8. роздiпу 2 проспекrу cMicii акцiй Фонду у вiдповИвiсть до чинвого закояодавства УкраiЕи;
- внесенllям змirr до регламенту Фовду;
- змitlою даЕих про членiв Нахлядовоi ради Фонду та затвердити змiЕи до проспекту eМicii акцiй Фонду.

ГоЛосУВА]IИ:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присl,тнiх на засiдалвi Наглядовоi
"проти" - Есма€,

рци,

"1тримались" - пемас
РiшеЕtlя прийнятс одноgIайно.

ВИРIШИЛИ:

3.1. Внести змiни до проспокгу eMicii акцiй Фонду у зв'язку iз:
- приведенням п. 2.8. роздirry 2 проспекry eMicii акцiй Фонду у вiдповйнiсть до чияпого закоЕодавства Украiни;
- внссенням змiн до регламенту ФощIу;
- змiною даЕих про члепiв Нагrrядовоi ради Фонду та затвсрдити змiни до проспекгу eмicii акцiй ФоЕду.
3.2. Затвсрдити змiпи,ло проспекry eMicii акчiй Фовду.

IIiдддýд|
Головуючпй нд здсiданнi:
Головд НаглядовоI ралtt Фовлу
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Перепелиця Оксана Василiвfi а

