протокол

JФ 2.1

тоВАРистВА <ЗАкРитий нЕдивЕрсиФIковлний вЕнчурний
корпорАтивниЙ tнввстицrЙниЙ Фонд <тАндЕм>

Засцання наглядовоI радлl АКЩIоНЕРного

Дата, мiсце та час проведецня засiдання; 22 грудtц 20l5 року об 11;00 годинi за адресою: 04112, м. КиiЪ, вул. Сiкорського
Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, буд.1, нежиле примiщення М 505 (лiтера Г),

Присутнi Члени НаглпдовоТ ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
ВЕIlчурниЙ корпордтивнИЙ lНВЕСтицIЙниЙ оонд
(цадалi _ товариство, Фонд);
"таНДвм>

Голова IIаглядовоi ради - Сокольницькцй Юрiй Iгоровпч;
Секретар Нагляловоi ради - Трофимчук Сергiй Вiкторович;
Члец НаглядовоТ ради - Подвеза Юлiя Олександрiвна.
Засidання Нqе,lяdовоi рqёu вваэlсаюmься правомочнлL|уlu, пOк як прцсулlнi ]00

О%

смоlу

На?,1яdовоi раdu.

Порядок денний;

l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Про обравня Голов)rючого на засiданнi НаrлядовоТ ради Фонду,
Про проведеяня позачергових загaцьних зборiв учасникiв ФоЕду,
Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборiв учасникiв Фонлу.
ПРО визначення дати Смаденшr rrерелiку учасникiв Фонду, яким надсилаеться повiдомлення про проведення позачергових
загальних зборiв учасникiв Фонлу та ii порядок денний.
Про визначоння порядку повiдомлеr rя про провсденюl позачергових загальних зборiв учасникiв Фонду, it порядок денний
Та ПОРядку вЕеСсtlпя пропозицiЙ цодо питаяь, вкJIючених до порядку денного позачергових загаJIьних зборiв учасникiв

ФоцУ.

Про визначення дати скJlадеЕЕя перелiку учасникiв Фонлу, якi мають празо на )цасть у позачергових загальних зборах
учасникiв Фонду.
Призначення ресстрачiйноТ KoMiciT.

По пеDц,lомч пumанню поDпdкч de Hozo слухолu:
Трофимчука Сергiя Вiкторовича, який запроповував обрати Головуючим на засiданнi Голову НаглядовоТ ради Сокольницького

Юрiя Iгоровича,

Голос!вмu:

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае,
Рiцення прцйняте одностайно,

Вuрiшалui

Обрати Головlточого на засiданнi Голову НагпядовоТ ради Сокольницького Юрiя Iгоровлтча.

по

dDyzoMy паmанню поDяOкч dенноzо слухмu:
Головуючого на засiданнi Наглядовоi ради Фонду, який повiдомив про необхiднiсть проведення позачергових загаJIьних зборiв
учасникiв ФоЕду для приЙнятгя рiшень, зокрема про: розмiщснru акцiй Фонду, прийнятгя рiшення про збiльшенця стат}тного
капiталу Фонду, внесення змiн до статуrу Фонду та затвердженrrя проспеюу eMicii акцiй Фонду. У зв'язку з цим запропоновано
провести позачерговi загмьнi збори Фонду 12 сiчвя 20l б р, о 10 годинi 00 хвилив, за адресою: 04112, м, КиiЪ, вул. Сiкорського
Iгоря Авiаконструкгора,

Голосувмu:

буд. l, нежитлове примiщення Nч 524 (лiтера Г).

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"1тримались" - немае.

Рiшення прийЕяте одностайно.
Вuрiлuuлu:
Провести позачерговi загальнi збори Фон,uу 12 сiчня 2016 р. о 10 годинi 00 хвилиti, за адресою; 04112, м. КиiЪ, вул. Сiкорського
Iгоря Авiаконсгрукюра, буд. 1, нежитлове примiщення М 524 (лiтера Г).

По mDеmьому пumанню поDпOку let$ozo слухалu:
Гоповуючого на засiданвi НаглядовоТ ради Фовду, яка запропонувала затвердитli наступЕий порядок дснний позачергових
загмьних зборiв учасникiв Фонду, проведення яких призttачеuо на 12 сiчня 20lб р.:
l. Про емiсiю акчiй Товариства, що здiйснюсться з метою спiльвою iнвестування та затвердкенttя Проспекту eMicii акчiй

2,
3.
4,

Товариства.
Про внесення змiн ло Статуту Товариства в зв'язку зi збiльшенням Стат5,тного капiта,rу Товарисгва.

з Товариством з обмеженою вiдповiдмьнiстю
(Аудит-сервiс IHK)) та затвердженнrr вищезазначецого Договору.
Про укладеtrня Договору про HФlaHtUl послуг з оцiнки майна iнституту спiльного iввестування з Товариством з
Про уlс,rменпя Договору про наданrur аудиторських послуг

обмеженою вiдповiдацьнiстю (ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ СОЮЗ>
,Щоговору.

та затвермення

вицез.!значеного

по

чеmвеDlпомч пuпанпю поDяdкч 0епно2о сл|халu:
ГОлов)rючого на засiданнi Наглядовоi ради Фонду, який запропоЕував визначити датою сI!,Iадення перелiку уtасникiв Фонду,
Яким надсилаеться повiдомлення про проведення позачергових зага.пьних зборiв Фонду та ix порядок денний , 22.12.2015 р.

ГолосуваLtu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немае.
Рiшення прийЕяте одностайно.
Вuрiлuuла|
ВИЗНаЧити датою складення перелiку учасникiв Фонду, яким надсиласться повiдомленrrя про проведенt{я позачергових загмьних
зборiв Фонду та ix порядок денций - 22.12.2015 р.

по п'яtпому пumанню поDяоку оенно2о слvхолu:
Голов)rючого на засiданнi Наглядовоi ради Фонду, який залропонував визначити лорядок повiдомлеtiня про проведення
IIОЗаЧеРГОвих загtlльних зборiв, ix порядок денниЙ, а саме: у строк не пiзнiше нiж за 10 робочих ,uHiB до дати проведення
ПОЗаЧеРГОВих ЗагМьних Зборiв налравити письмовi повiдомлення учасникам, з€Lзначених в зведеttому облiковому peecTpi
ВЛаСникiв iменних цiнних паперiв станом на 22,12,2015 р., шляхом надання персонального повiдомлевня ,ta tlос,l?новити, що
вiдповiдно до п.6.1З статгi б Статуry Фонду пропозицii до порядку денного )цасниками Фонду не вносяться.
Голосуомц:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присрнiх на засiдаЕЕi Наглядовоi ради,
"проти" - нема€,
"1примались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.
Вuрi.uuла,,
Визначити IIорядок повiдомлення про проведенIIJr позааIергових заг€l],Iьних зборiв, ik порядок денний, а саме: у сцок не пiзнiше
Нiж за l0 робочих дяiв до дати проведення rrозачергових загальних зборiв направити письмовi повiдомлення учасникам,
Зa!}НаЧеНих в зведеному облiковому peecTpi власникiв iмснних цiнних паперiв станом на 22.|2.2Ol5 р., щJrяхом Еад?tння
ПеРСОнМьного повiдомленвя та постановити, що вiдповiдtrо до п.6.1З cтaтi б Статуry Фонду пропозицiI до порядку денною
учасниками Фонду не вносяться.

По u,lоспо у пumанню поDяокч dенноzо слvхмч:
Головуючого на заСiданнi Наглядовоi Ради Фонду, який запропонуваs визначити датою с&]адення перелiку учасншкiв Фонду, якi
мають право на )цасть у позачергових загаjIьних зборах Фонду - станом на 24 годину за три робочих днi до дня провсдення
позачерговш( загаJlьних зборiв, тобто зведеЕий облiковltй реестр власникiв iменних цiнних паперiв складаеться на 24 годину дати
облiку 04 сiчня 2016 р.
Голосувц,лч:
"за" - l00 (Сто) BilcoTKiB присутнiх на засiдаццi НаглядовоТ радц,
"проти" - немас,
"утримались" - немас.
Рiшеяня прийняте одностайно.

Вuрiлuuлч:
Визначити даmю аI!1адення перелiку учасникiв Фонду, якi мають право на )ласть у позачергових заIаJlьних зборах Фонлу,
cTattoм Еа 24 годинУ за три робочиХ днi ло лtu проведеннЯ позачергових загtцьвих зборiв, тобm зведений облiковий
рессгр
власникiв iменяих цiнних паперiв складаегься на 24 годину лати облiку 04 сiчня 20lб р.

по сьомомч пuпqпцю

поDяdкч dенно?о слухO,хu:
Головуючого на засiдаянi НаглядовоТ ради Фонду, який запропоrryъав призначити реестрацiйЕу комiсiю для
ресстрацiТ учасникiв
(ii прелставпикiв), якi прибулИ для ytacTi у позачерговиХ заг.цьниХ зборах 1часникiв Фовду, у складi двЬх осiб: Гука Олега
Вiкторовича та Музики Ольги lгорiвни.

Голосувмu:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присрнiх на засiдацнi наглядовоj ради,
"проти" - немае,
"утрима.гtись" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вuрiщала|
призначити реестраuiйну комiсiю д,tя реестрацii цасвикiв

(i.х прелставникiв), якi прибули для участi
у позачергових загiцьних
зборах учасникiв Фонду, у складi двох осiб: Гука Олега Вiкторовича та Музики Ольги lгорiвни.

Рiшення з ycix питань прийнятi , 100 % голосiв в Наглядовiй ралi

'!кра]яj
fоловуючий на засИацнi

Ат <тАндЕм>

Голова IIаглядовоi ради

s
Y

Сокольницький Ю.I.

,9й.lЁ"-"i

