IIротокол J\} 2I
Засiдання Нагляловоi рали

ПУБЛIIIНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕIгIурIilдI корпорАтивниЙ rHBBcTrцIrЙHIдI оонд <дпlвро>
,Щата, мiсце та час проведення засiдання: 30 жовтня 2014 року
вул. Зоологiчна, 5/1, корrryс 3.

о 10:00 годинi за адресою: 04119 , м. КиiЪ,

Ьени Наглядовоi ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО_ ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ tНВЕСТИЦlИНИИ ФОНД <ДIНЕРО> (далi -

Присутнi:
Фонд):

Голова Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй ,Щампровпч.
Секретар Наглядовоi ради - Грцценко Свiтлана Степанiвпа.
Член Наглядовоi ради - Федоров днтон Володпмпровяч.
Засiёання Наzляdовоi раdu вваэ!саюmься правомочнLLfutu, mак як прuсуmнi 100

26

скпаdу Наzляdовоi padu.

Порядок денний:
l, Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про внесення змiн до Проспекту eMicii акцiй Фонду.
З. Про внесення змiн до Регламенry Фонду.

По пеDtаомч пumаннtо поояDкч ieHHozo слухпца:
Федорова Антона Володимировича, який запропонував обрати Головою засiдання - Голову Наглядовоi ради
Гусейнова Сергiя !амировича.
Голосувмu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,

"рримались" - немас.
Рiшення при йняте одностайно,
Вuрiutttлu:
Обрати Головою засiдання - Голову Наглядовоi рали Гусейнова Сергiя ,Щамировича.

По DoyzoMy пttmанню поояDкч deHltozo слухалu:
Федорова Антона Володимировича, який запропонував внести змiни до Проспекry eMicii акцiй Фонду у
зв'язку iз:
- змiною мiсцезнаходження КУА;
- змiною номера телефону та факсу КУА;
_ змiною посадових осiб КУА;
- змiною номеру телефону Фонлу;
- змiною перелiку осiб, серед яких будуть розмiщуватися акцii Фонду;
- змiною адреси мiсць розмiщення акцiй Фондуi
- змiною вiдомостей про депозитарну установу;
- змiноlо вiдомостей про очiнlовача майнаl
- змiною вiдомостей про аудитора;
- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у вiдповiднiсть до Закону Украiни <Про iнституги сп iльного
iнвестування> вiд 05.07.2012 р, Nч 5080-VI та чинних нормативно-правових aKTiB НКI{ПФР та затвердити нову
редакцiю Проспекту eMiciT акцiй Фонду.

Голосувмu:

(Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi НагляловоТ ради,

"проти" - немае,
"утримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вuрituuлu:
l . l. Внести змiни до Проспекту eмicii акцiй Фонду у зв'язку iз:
- змiною мiсцезнмодltення КУА;
- змiною номера телефону та факсу КУА;
_ змiною посадових осiб КУА;
- змiною номеру телефону Фонду;
- змiною перел,iку осiб, серед яких будlть розмiщуватися акцii Фонду;
- змiною адреси мiсць розмiщення акцiй Фонду;
- змiною вiдомостей про депозитарну установу;
- змiною вiдомоотей про оцiнювача майна;
- змiною вiдомостей про аудитора;
- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у вiдповiднiсть до Закону Украiни (Про iнстиqrги спiльного
iнвестування> вiд 05,07.20l2 р. N9 5080-VI та чинних нормативно-правових aKTiB НКL{ПФР та затвердити нову
редакцiю Проспекту eMicii акцiй Фонду.
1.2. Затверлити нову редакцiю Проспекту eMicii акцiй ФондУ.

по mоеrпьомч пuпаннtо поряdкч lенноzо слухсtлu:
Федорова Антона Володимировича, який запропонував внести змiни до Регламенry Фонду у зв'язку iз
змiною:
- змiною умов та порядку замiни зберiгача активiв iнстиплу спiльного iнвесryвання;
- змiною порядку визначення винагороди КУА;
- змiною мiнiмальноТ BapTocTi договорiв, якi пiдrягають затвердженню Наглядовою радою Фонду;
- змiною напрямкiв iнвестицiйноi дiяльностi;
- приведенням Проспекту та Регламенry Фонду у вiдповiднiсть до Закону Украiни (Про iнстит}ти спiльного
iнвестування> вiд 05.07,2012 р. М 508O-VI та чинних нормативно-правових aKTiB НКЦПФР.
Голосувала:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присрнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"1,тримались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно,

Вuрiluuлu:
Внести змiни до Регламенту Фонду у зв'язку iз змiною:
змiною умов та порядку замiни зберiгача активiв iнституry спiльного iнвесryвання;
змiною порядку визначення винагороди КУА;
змiною мiнiмальноi BapTocтi договорiв, якi пiдлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду;
змiною напрямкiв iнвестицiйноi дiяльностi;
- приведенням Проспекту та Регламенту Фонду у вiдповiднiсть до Закону Украiни (Про iнституrи спiльного
iнвестування> вiд 05,0"1.20|2 р. N9 5080_VI та чинних нормативно-правових aKTiB НКЦПФР.
2.2. Затвердити нову редакцiю Регламенry Фонду.

2.1 .

-

Пiдписц:
Голова засiдання Наглядовоi ради Фонду
Гусейнов Сергiй.ЩамIлрович

