протокол
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Здсiдання IIаглядовоi рали

п}ълIчного АкцIонЕрного товлриствА <зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковднrшi ввнчурцrдi
КОРПОРЛТИВIIIЦi IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ГЛОБАЛ)

,Щата, мiсце

Iа час проведення засiдання: 31 ховтня 2014 року о

10:00 годинi за адресою: м, Киiв, вул,

Сiкорського Iгоря Авiаконструкгора, бул. l, оф. 524.

Присугнi: Члени Наглядовоi ради _ ПУБЛЦНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (<ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковдниЙ вЕтгtурниЙ корпорАтивниI1 IнвЕстицпfo{иЙ оонд <<глоБдл> (да.lli _
Фонл):

Голова Наглядовоi ради - Грищук Сергiй Мпхайловшч.
Секретар Цаглядовоi ради - Рибчинськцй Вiталiй Федоровtлч.
Член Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
Засidання HazLadoBoi' раdu вваеtсаюlflься правомочнlL|у|u, mак як прuсуmнi 100

%о

скпаdу Нааudовоi' padu.

Порядок денний:

l.
2,

Про обранrrя Голови засiдання Наглядовоi ради.
Про затвердженrrя розмiру винагороди, що сrьтачусться
послlт з управлiнrrя активами Фоrцу.

ТоВ

<<КУд <Iнвест-КонсilптинD) щодо надання

По пеDшомч питанню поDядку денного слчхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропоц/вав обрати Головою засiдання
Грищука Сергй Мпхайловича.

-

Голову Наглядовоi ради

Голоqlвапu:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв прис}тнiх на засйаннi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"угримались" - немае.
Рiшення прийняте одностйно.

Впрiшили:
Обрати Головою засiдання

- Голову Нагляловоi

ради Грищука Сергiя Михайловича.

По dруzомч пumанню поояdкч deHHozo слухалu:
Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонрав затвердити розмiр винагороди, що сплачусться ТОВ <КУД
<<Iнвест-Консалтинг)), цодо наданЕri пос,тц з управлiння акмвами Фонлу за листопад 2014 року у розмiрi 0,02%
(нуль uiлих двi сотих вiдсотка) вiд BapTocтi чистих активiв Фонду за вiдповiднlй мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходшIо
пропозицй Голови засiдаrшя Наглядовоi ради поставлена на голос)ЕанItя.

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв прис}.пriх на засiданнi наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Затвердити розмiр винагороди, що сплачу€ться ТоВ <КУд <Iнвест-КоЕсаJIтинг)), щодо надання послуг з
управлiння активами Фонду за листопад 2014 року у розмiрi 0,02% (нуль цiлих двi сотих вiдсотка) вiд BapTocTi
чистих aKTrBiB Фонду за вiдповiдний мiсяць,

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"1rцlимались" - немае.

Рiшенtrя прийняге одностйно.

Пiдписи:
Голова засiдання IIаглядовоi ради Фонду
Грищук Сергiй Мцхайловlлч

