протокол л} 12
ЗасЦання Наглядово[ ради

ДКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНI,IЙ ВЕН[tУРНИЙ
корпорлтивний IнвЕстиIцЙниЙ Фонд (тлндЕlлб)
.тпотого 2017 року о 14:00 годшri за адресою: 04||2, м. КиЪ, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, бул. 1, нежитлове пршr,tiщення Nэ505 (лiтера Г).

ýаmщ мiсце mа час провеdення зосidоння., 16

чп.* наглядовоi ради АКЦIОнЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТlЙ НВДШЕРСИФIКОВАIШl
вЪнчурtлпl корпорАтивtл.пl тlшвстиIIй{иIi Фонд ктАн,щм> (далi - Фонд, Товариство):

Ilрuсуtпнiz

Голова НаглядовоI ради - Кримчак Сергiй Олександрович
Секретар Наглядовоi ради - Iщенко Олександр Петровпч.
Член Наглядовоi ради - Iщенко Свiтлана Олексяндрiвна.

У BidпoBidHocrпi dо BtlMoz ЗУ кПро iнсmumуmu спiльноео iнвесmуваннялl mа Сmаmупу Товарuсrпва, daHe засidання

Наz,ляdовоt раdu е правомочнuм. Коэюен з членiв наzляdовоi раdu mоварuсmва мае oduH еолос.

Поряdок dеннuй:

1.
2.

Обраr*rя Головуючого на засiдашri НаглядовоТради Фонду.
Про внесенrrя змiн до Проспекту eMicii акцiй Фонлу.

По

пеаlошомч дцmанню поояdкч deHHozo слvхаллu:
Iщенко Олександра Пецlовича, який запропоrrував обрати Головуючшл на засiданнi Голову НаглядовоТ ради
Крrплчака Сергiя Олексаншlовича.
Голосувалu:
"за" _ 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТрадщ,

"ц)оти" - немае,
"5дрlдлались" - немае.
Рiшеrпrя приfurяте одностайно.

Вuрiшuлu:

Обрати Головуючого на засiданнi Голову НаглядовоТрадr КрIлчrчака Сергiя Олександlовича.

По dоvzомч пumанню поDяdкч deHHozo слухалu:

Головуючого засiдання, який запропо}Iував внести змiни до проспекту eMicii акцiй Фонду у зв'язку iз:
- змiною Голови НаглядовоТ ради Фонлу;
- змiною перелiку осiб, серед яких будугь розмiч5ватися акцii Фонду та затверд{ти змiни до проспекry eMicii акцiй
Фонду.
Голосувала:
"за" - 100 (Сто) вiлсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоiрадд,
"щ)оти" - немае,
"1rгрIдчtались" - немае.
Рiшеrшrя прийняте одностайно.

Вuрiшuла:

2.1. Внести змiци до проспекту eMiciT акцiй Фонду у зв'язку iз:
-

змiною Голови НаглядовоТ ради Фонду;

- змiною перелiку осiб, серед яких будуть розмiчryватися акцiТ Фонлу та затвердити змiни до проспекту eMicii акцiй

Фонду.

2.2. Затвердlтги змiни до проспекту eMiciT акцiй Фонду.

Рiшення з ycix питаtъ прийrrятi - 100 % голосiв в Наглядовiй радi Фонду.

Пiдписи:

КРа i'ryý

Головуючий на
Голова Наглядовоi

О. Кримчак
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