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Засiдання Наглядовоi ради

П].БЛIIIНОГО АКЦIОНЕРIIОГО ТОВЛРИСТВЛ (ЗЛКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ

корпорАтивний IнвЕстицIЙниЙ оонд пгловал"

,Щата,

ВЕНЧУРНИЙ

мiсце та час проведення засiдання: 04 сiчня 201б року о 10:00 годинi за адресою: м. Ки'iЪ, вул. Сiкорського

lгоря Авiаконструкгора, буд. 1, оф. 524.

Присугнi: Члени НаглядовоТ ради_ ПУБЛlЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЁд}вЕрсиФковАний вЕнчурний корпорАтивний It{вЕстицIйний оонд <глоБАл> (лалi Фонд):

Голова наглядовоi ради - Ахременко BiKTop Михайлович1
Секретар яаглядовоi радп - Рпбчпнськшй Вiталiй Федорович1
Член наглядовоi ради - Сулацькпй Сергiй Володпмирович.
Засidання Наацяdовоi' padu вваэtсаюlпься правомочнuлlu, mак як прuсуlпнi 100 % склаdу НаzляDовоi раdu,

Порядок денний:

l.
2.

Про обраrrня Голови засiдання Наглядовоi ради.
Про затвердхення розмiру винахороди ТОВ (КУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) щодо надання послуг з
управлiння активаlr.tи Фондl.

По пепшомч питаппю поDядкч денного слrтали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонував обрати Головою засiдання
Ахременка BiKTopa Михайловича.

-

Голову Наглядовоi ради

Голосувала:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi рали,
"проти" - немас,
"утримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Випiшпли:

Обрати Головою засiдання

- Голову

НаглядовоТ ради Ахременка BiKTopa Михайловича,

По dDvеомч пumанню поояdкч dенноzо слумлu:

Голову засiдшlня Наглядовоi ради, який залропон)ъав за,твердити винагороду ТОВ (КУА KIHBECTконсдЛТИНГ> щодо надання послуг з 1.правлiння активами Фонду з сiчня 2016 року у розмiрi 0,04оlо (нуль цiлих
чотири сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходиJlо
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голосування,

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НагпядовоТ ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Випiшили:

Затвердити розмiр винагороди ТОВ

кКУА <IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) щодо надання послуг

з управлiння активами
(нуль
Фондl з сiчня 2016 року у розмiрi 0,04%
цiлих чотири сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за
вiдповiдний мiсяць.

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностйно.
Ф

пiдписu:
Голова засЦання Наглядовоi ради Фопду
Ахременко BiKTop Михайловпч
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