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Засiдання lIаглядовоI радIt

пУБл IЧноГО АКЦlОI{ЕРНОГО ТОВДРИСТВА (ЗАКРИТИИ IlЕДИВЕРСИ<IЛКОВАIlИИ l}ЕIIЧУРtlИИ
корпорАтивниЙ IнвЕстиtцЙниЙ ФоI rд <ФоIIл БЕl,тд>
,tttTa, пrictre

та час проведецня засiданttя: 04 квiтня 2016 року о ]0:00 годинi за

е:tttзаветrt Чавдар, будиllок З, групи примiщень

Nl209, ot|lic

адресоIi); 02l4C, пt, l(иjв. l]}'л.

12.

Пprrcyrrli; LIлени LIаглядовоi ради ПУБЛIЧНОt9 _4ЦЦЧlЦ|]IТ9, |9!_ryИ9]]11 rЗАКРl1lIlii
л]I]дивЕрсtIФlковдниЙ вЕIlчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицlЙниЙ Фонд ((DoIl/{ БЕl"гд) (Jta.]li
Фоrrд):

Го;tова яаглядовоТ радl| - Суботецко Микола Олексiйовltч;
Ч.rсtr trltrлядовоi ради - Суботенко Ольга AHToHiBHa;
Ч.rеtl tritглядовоТ ради * Суботенко Iгор Миколаitовlrч.
У вidпоtlidlас,пi do вuмаZ ЗУ кПра iнспuпуlllч ctlLlbtto:o i]lBecnl),BcltlHrl, па Cпtaпtytll1, TaBapttcпloa cut1,1 зtiсil)lttlll)!
Нll],,lяdовоi рdОч € l1раво-\1очнцм. Коэrен з членiв Наz"tяdовоi padtt пlоварчсlпва мае оiчн ZoJacПоряло к дerlHtrl'i:
ГIро обрання Головlлочого на засiданнi Нагляловоi рали.

l,

Про необхiдцiсть приведення регламенту та проспекту el{iciT акцiй Фонlу у вiдповiдrliсть л(l Lllllltl(lгl)

2.

законодавства УкраТrtи.
].
Про розроблення проекту змiн до реглаллеttту та rtроспекту епtiсi'i акчiй Фонлу,

flо

перttrопl5l плтаtlню tlорядку денriого слухали:

Сl,ботеtrко Iгоря Миколайовича, який запропонував обрати Головуtочим на засiдаtllli
Сr,ботеt ко Миколу Олексiйовича.

-

Голову rlагJrядовоi pajlll

t

Гоltосували:

"за" - lC0 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ радlr,
"tlроти" - немас,
"утрималuсь" - немае.

Рiшення приl"rняте одцостайно.
l}ttpiulrr;rrr:

Обрати Головуючt,м ца засiданнi

- Голову Наглядовоi

рали Суботенко Мllколу Олексiйовича.

По лруl опtу пltтаltню порядку денного слухали:
ГOJlовуtо.Iого на засiда}Iнi, який повiдомиВ про необхiдttiсть привссгII

yKpaitлl рсгJIамеНт та проспекТ eMiciT акцiй Фонду, У зв'язку
в

i"lп ов

i,tL l l

l.tx

у вiдповiлнiсгь до tlllнlIого ]акоllолавсl l}iL
з чt|м запропоIl},вав ро,]робпт]1 до lIlIx п]locKl,

змiн.

ГолосJ,с{lлa|:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутвiх на засiдаЕнi Наrлядовоi ради,

'проти" - немас,
"уIрrIма-,rись" - Heltla€.

шеннrl пр}liiняте одItостайно.
l}ttpimrrlrtr:
lIpllBec]}1 ), вiдповiдrtiстЬ до чинногО законодавства УКраiнп регламенТ та проспекТ eмiciT акцiй Фонд1', у зв'язку з
,tt,ll
роз,rобиr и ло IIих пгоект вiлповiдних змiн,
Pi

Il0 Tpe,I ьому плtтаtIню порядку денцого слухалIt:
t-оловуlочого на засiданнi, якцй запропонував членам Наг,,rяловоi ради до 26 квiтня 20l б року розроби-Il
до регламенту та проспекту емiсii акцiI'l Фоцду.
Грltосуt,плu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi радll,
"проти" - нелlас,

t

tIроскг зllirt

'5,TpltMa,tIltcb" - неыас.

Рiшеннlt прлtiтняте одностайно.
llttрiшIIлtt;
Чltсtrам Наглядовоi рад]i до 26 квiтня 2016 року розробити проект
ФоlIду.
Рiчlення з ycix питаць прrtйнятi - l00

0/о

голосiв в rlаглядовiil

ГоловуlочIrй па злсИаннi Наглядовоi ради

пдТ (зIlВкlФ (q)онД БЕттА)

та llpocпeK,ly

Субоr etlKo

спл

iciT aliпiii

