протокол

лъ 84

ЗаСiдання Наглядовоi ради

ПУБЛIЧНОГО АКЦIонЕРного товАриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний вЕнчурний
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ФОНД БЕТТА>
{ата, Micue та час проведення засiдання:26 сi,rня 20l7 року о l0:00 годинi
будинок З, групи примiщень Ns 209, офiс l2.

за адресою: 02140, м.

Киiв, вул. елизавети Чавлар,

Члени НаглядовоТ ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНоГО ТОВАРИСтвА кзАкритиЙ нвдиввгсиФIковАниЙ
|Iди9утнi:
ВЕНЧУРнИИ КоРПоРдТИВНИИ IНВЕСТИЦIйНиИ ФоНД (ФонД БЕТТд) (далi - Фонд):

Голова наглядовоi ради * Суботенко Микола Олексiйович1
член наглядовоi ради - Суботенко ольга днтонiвна;
Член наглядовоi ради - Суботенко Iгор Миколайович.
у вidповidносmi do BuM,oe Зу кпро iнспumуmч спiльноzо iнвесmуваннял mа Сmаmуmу Товарuсmва dане засidання Наzляdовоt'
padu е правомочнuм. Коэtсен з члепiв наеляdовоi'раdч mоварuсmва мас оduн еолос,

Порядок денний:

1.
2.

Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
Про внесення змiн до Проспекту eMicii акцiй Фонду.

По першолtч пuпtаннtо поряdкч dенноzо слухацu:
Суботенко Iгоря Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим на засiданнi
Миколу Олексiйовича.

-

Голову Наглядовоi ради Суботенко

Голосува,lu:
"за" _ 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немае.
Рiшен,ня прийняте одностайно.
Вuрitлluлu:
Обрати Головуючим на засiданнi - Голову НаглядовоТ ради Суботенко Миколу Олексiйовича.

По Dруео,цч пцmанню поDяdкч ilettHoeo слчхалtu:

Головуючого на засiданнi Наглядовоi ради Фонду, який запропонував:
2.1. Внести змiни до Проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку зi:
- зl,tilloto :rорелiкч осiб, ceper яких буд}l"ь рсlзллiulу,ваl.r.tся акцii Фоlлд_у;

-

змiною оцiнювача майна Фонлу.

2.2. Затверлити змiни до Проспекту eMiciT акцiй Фонду у зв'язку зi:
злtjнсrкl перс;riкч осiб, cepel яких бу,tчть рсlзлlitlчват.itся акцii Фtrнду;

-

- змiною оцiнювача майна Фонду.
Голосуваltu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утрима,lись" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.
Вuрiлuuлu:
2.1, Внести змiни до Проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку зi:
- змiною перелiку осiб, серед яких будуть розмiщуватися акцii Фонду;
- приведенням пункту 5.13. розлiлу 5 Проспекту eMiciT акцiй Фонду у вiдповiднiсть до чинного законодавства Украiни;
- змiною оцiнювача майна Фонду.
2.2. Затверлити змiни до Проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку зi:
- змiною перелiку осiб, серед яких будуть розмiщуватися акцii Фонду;
- приведенням пункту 5.13. розлiлу 5 Проспекту eMicii акцiй Фонду У ВiДповiднiсть до чинного законодавства Украiни;
- змiною оцiнювача майна Фонлу,
Рiшення з ycix питань прийнятi - 100 % голосiв в Наглядовiй радi Фонлу.

Пiдписи:
Головуючий на засiданнi Наглядовоi ради

ПАТ (ЗНВКIФ (ФОНД БЕТТА>
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М.О.Суботенко

