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3асiдання Наглядовоi ради

АКЦIОНЕРнОго ТоВАРисТВА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (HIKA>
!ата, мiсце та час проведення засiдання: 14

березня 2017 року о 10:00 годинi за адресою:
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, буд.1, нежитлове прtдлiщення Ns 504 (лiтера Г).

04ll2, м. Киiв,

вул.

Присугнi: Trени Наглядовоi ради АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА (ЗАкРитиЙ нЕдI4вЕрсиФIковАниЙ
ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД KHIKA> (далi - Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Кушнiр Володимир Степанович.
Секретар Наглядовоi ради - Петруньок Олександр Миколайович.
Член Наглядовоi ради - Кельвич Олександр Антонович.
У вidповidносtпi do вuллоz ЗУ <Про iнсmumуmu спiльноzо iнвесmування> mа Сmаmуmу Фонdу, dане засidання
Наzляdово'i раdu е правол,tочнuм. Коэrcен з членiв наzляdовоi раdu Фонdу лtае оduн еолос.

Порядок денний:

1.

2.

Обрання Головlпочого на засiданнi Наглядовоi ради Фонду.
Внесення змiн до Проспекry eMiciT акцiй ФоЕду.

По пеDаюмч паmанню поDяdкч deHHozo слvхалu:
Петрунька Олександра Миколайовича, який запропонував обрати Головуточим засiдання Наглядовоi ради Голову
Наглядовоi ради Кушнiра Володимира Степановича.
Голосувалu:
"за" - l 00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"угримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Варiшuлu:
Обрати Головуrочим засiдання НаглядовоТ ради Голову НаглядовоТ ради Кушнiра Володимира Степановича.

По

dоvzо,ttч пumанню поояdкч deHHozo слухалu:
Головуючого засiдання, який запропонував внести змiни до проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку 1з:
змiною компанiiз управлiння активами;
змiною номера телефону Фонду;
змiною члена Наглядовоiради Фонду]
змiною перелiку осiб, серед яких булуть розмiщуватись акцii Фонду та затвердити змiни до проспекту eMicii
акцiй Фонду.

-

Голосуваллu:
"за" - l 00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.

Рiшення прийtите одностайно.

Вuрiшuлu;
2.1. Внести змiни до проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку iз:

-

змiною
змiною
змiною
змiною

компанiiз управлiння активами;

номера телефону Фонду;
члена НаглядовоIради Фонду;
перелiку осiб, серед яких булуть розмiщратись акцii Фонлу.
2.2. Затвердити змiни до проспекту eMicii акцiй Фонду,

Рiшення з ycix питань прийнятi - 100 % голосiв в Наглядовiй радi Фонду.

Пiдписи:
Головуючий на засiданнi
Наглядово[ ради АТ (HIKA)

Кушнiр Володимир Степанович

