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Засiдання Наглядово[ рали АКIЩОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ

ВЕН!IУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦПШИЙ ФОНД (CTIMA КЕПIТАЛ)

Мiсце проведення засЦання Наглядовоi ради:04112, м.КиiЪ, вул. Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, буд.1,
нежитлове прш,liщення Np 522 (лiтера Г).
.Щата

i час проведення засЦання Наглядовоi ради: 03 квiтня 2017 року о l0 год. 00 хв.

Присугнi Члени

Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗЖРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНtIУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (CTIMA
КЕПIТАЛ) (надалi - Товариство, Фонд):
Ёолова Наглядовоi ради - Перепелиця Оксана Василiвна;
Секретар Наглядовоi ради - Гусейнова Ганна Василiвна1
Член ЕаглядовоI ради - Гусейнов Сергiй ,Щамирович.
ЗасiдаtшrяНаглядовоiрадивважасться

прaвомочними, такякприсутнi l00 % склалуНаглядовоТради.

Поряdок dеннuй:

1.
2.

Про обрання Головуючого на засiданнi НаглядовоТ ради.
Про вчесешrя змiн до ttроспекту eMiciT акцiй Фонду.

по першому пumанню поряdкч deHHozo слvхала:
Гусейнова Сергiя Щамировича, якпй запропоFryвав обрати Головуючого на засiданпi * Голову Наглядовоi ради
Перепелищо Оксану Василiвну.
Голосувалu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткЬ присутнiх на засiданнi Наглядовоi рали (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Щ,),
"проти" - немае,
"утримались" - немае.

Вuрiluuла:

Обрати головуючим на засiданнi Наглядовоi рали Товариства Перепелицю Оксану Василiвну,

по dрvzо,uч пutпаннtо ttоllяlку deHHozo слvхалu:
Голов)точого на засiданнi Натпядовоi ради Фонду, який запропочував:
2.1. Внести змiни до Проспекту eMicii акцiй Фонлу у зв'язку зi:
- змiною перелiку осiб, серед яких будуть розплiшуватися акцii Фонду;
- виправленнlIм [омилки у нумерацii розлiлiв 5 - 8;
- змiною оцiнювача майна Фонду;
- змiною депозитарноi установи.
2.2" Затверлити змiни до Проспекту eMiciT акuiй Фонду у зв'язку зi:
- змiною перелiку осiб, серед яких будуть розмiщуватися акцii Фонду;
- виправленням помилки у нумерацii розлiлiв 5 - 8;
- змiною оцiнювача майна Фонду;
- змiною депозитарноТ установи.
Голосувалu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради (Перепеллщя О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Щ.),
"щ)оти" - немае,
"5дрIдлались" - немас.

Рiшення прийtяте одностайно.

Варiшала:

2.1. Внести змiни до Проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку зi:
змiною перелiку осiб, серед якrо< будуть розмiIrryватися акцiТ Фонду;

-

виправлешшм помIшки у нумерацiiроздiлiв 5 - 8;
змiною оцir*овача майна Фонду;
змiноюдепозитарноТустанови.
2,2. Затвердити змiни до Проспекту eMiciT акцiй Фонлу у зв'язку зi:
змiною перелiку осiб, серед яких булуть розмiпцватися акцii Фонду;
виправленнrIм помилки у нумерачiТ розпiлiв 5 - 8;
змiною оцiшовача майна Фонду;
змiноюдепозитарноТустанови.

-

Головуючий на засЦаннi:
Голова Наглядово[ ради Фонду

О.В. Перепеличя

