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Засiдання Нагляловоi ради

ПУБЛIЧЕОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВЛ (ЗАКРИТIДi НЕДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

корпорАтивниIi IнвЕстиrцЙниЙ Фонд
"глоБАло
та час проведецня засИання: 28 листопада 2014 року о 10:00 годинi за

Щата, мiсuе
Сiкорського Iгоря ABiaKoHcTpyKTopa, буд. l, оф. 524,

адресоIо: м. Киiв, вул.

Присутнi: Члени Наглядовоi ради_ П\БЛННОГО А5ЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД <ГЛОБАЛ> (далi Фонд):

Голова Наглядовоi радп - Грищук Сергiй Михайловпч.
Секретар Наглядовоi радш - Рибчинський Вiталiй Федоровлtч.
Член Наглядовоi рали - Сулацький Сергiй Вололимирович.
Sасidання Наеляdовоi'раdu вваэtсаюfпься правомочнll\,,лu, mак як прцсуmнi I00

%о

clclaёy Наzляdовоi' раёu.

Порядок денний:
l. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. ГIро затверлхення розмiру винагороди ТОВ (КУА (ШВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) щодо надання посл}т з
управлiння активами Фонду.

по першомy питапню порядкч денного слухали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонував обрати Головою засiдання Голову Наглядовоi ради
Грищука Сергiя Михайловича.

Голосуволu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Обрати Головою засiдання

- Голову Наглядовоi

ради Грищlта Сергй Михайловича.

По dtlyzoMy пuпtаннtо поряOкч deHHozo слvхаLtч:
Голову засiдання Нагдядовоi ради, який запропонував затвердити винагороду ТОВ (КУА (IHBECTконСАЛТИнГ) щодо надання посJI},г з 1тlравлiння активами Фонду за грудень 2014 року у розмiрi 0,02% (нуль
цiлих двi сотих вйсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фоrцу за вiдповiдний MicflIb.
Iнших пропозичiй по питанню не надходило
Пропозиuiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена Еа голос}ъашfi.

голосували:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присрнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вшрiшили:

Затвердити розмiр винагороди ТОВ (КУА (ШВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) щодо наданнJI послlт з управлiння активами
Фонду за грудень 2014 року у розмiрi 0,02% (нуль цiлих двi сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фотцу за

вiдповiдний мiсяць.

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"],тримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Пiдписи:
Голова засiдання Наглядовоi ради Фонду
Грищук Сергiй Мпхайловпч
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