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Засйання Наглядовоi ради

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ДIНЕРО>
,Щата, мiсце

та час проведення засiдання: 03 квiтня 2017 року о 10:00 годинi за ад)есою;04119, м. Киiв, вул..

Зоологiчна, будинок 5/1, коргryс 3.

Присутнi: Члени Наглядовоi

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
ради
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНШ;1 корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙlмЙ Фонд кщIнЕро> (далi Фонд):

Голова Наглядовоi ради - Гусеirнов СергiЁr ffамrrрович.
Секретар Наглядовоi ради - Терещенко В'ячеслав Олександровrrч.
Член НаглядовоI радп - Пан Анастасiя Володrtмирiвна.
У BidпoBidltoctпi do Bul.tclz ЗУ <Про iнспluпtупtu спi,,tьноео iнвеспlуванняll mа Cmaпlyttty Фонdу, dане засidаltrtя
Наапdовоi'раdtt с llpaBo,n,toчllllv. Коэtсен з членiв наеляdовоi'раdu Фонdу ,ltac оduн ecl:toc.

Порялок денниri:

l.
2

Про обрання Головуючого на засiданнi Наглядовоi ради.
Про внесення змiн до проспекту eMicii акцiй Фонлу.

По lteDuto.tty пutltaHHto ttоDяiку deHHozo c.lvxo.1u:

Терещенка В'я.tеслава Олександровича, який запропончвав обрати Головl,точого на засiданнi
рали Гусейнова Сергiя Щамировича.

-

Голову НаглядовоI

Гоr-tосувала:
"за" - l00 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi рали (Гl,сеr:iнов С.Щ., Терещенко В,О., Пан А.В.),
"проти" - немас,
"утримались" - немае.
Рiше ння прийняте одностайно.

вulliutuлuz
Обрати Головуючого на засiданнi

По

- Голову Наглядовоi

рали Гусеl'rнова Сергiя .Щамировича.

0 ll |, zo.uy tt u пt ttl t t ю tt о D яi ку с) е н н о z о с,tухtt.lu :
Головуючого на засiданнi Наглядовоi рали Фонлу,. якIit:t запропончвав:
2.1. Внести змiни до Проспекту eMiciT акцiй Фонлу у зв'язку зi:
змiною перелiку осiб, серед яких будуть розr.riщуватлтся акцii Фонду;
змiною депозитарноТ 1станови.
2л2. Затверлити змiни до Проспекту емiсii акчiй Фонлу у зв'язку зi:
змiною перелiку осiб, серед яких булуть розlriщl,ватися акцiТ Фонду;
змiною депозитарноТ установи.
Голосуволu:
"за" - 100 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради (Гусейнов C.fl,, Терещенко В"О.. Пан А.В.).
"проти" - немае,
"утримались" - немас.
Р iшенrrя прийняте одностайно,
t

-

Вuрiuttlлu:

2,l. Внести змiни до Проспекту

-

eMiciТ акцiй Фонлу у зв'язку зi:
зплiною перелiку осiб, серел яких булуть розп,tiшуватися акцii Фонду;

зьliною депозитарноi установи.

2.2. Затверлити змiни до Проспекту eMicii акчiй Фонду у зв'язку зi:
змiною перелiку осiб, серед яких будуть розмiщуватися акцii Фонду;
зпliною депозитарноТ установи.

Рiшення з ycix питань прийнятi - l00 % голосiв в Наглядовiй радi Фонду.

Пiдписи:

Yj_рынБ

Головуючий на засИаннi
НаглядовоI ради ПАТ (ДIНЕРО)

С..Щ. Гусейнов
{од з8013477

