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Засiдання Нагляловоi ради

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВЛ (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕЕЧУРНИЙ

корпорАтивниЙ rнвшстицrЙниЙ Фонд "глоБАл"

.Щата, мiсце

та час проведення засiдання: 12 сiчня 2015 року о 10:00 годинi за адресою: м. КиiЪ, вул. Сiкорського

Iгоря ABiaKoHcTplKTopa, буд, 1, оф. 524,

Присlтнi: Члени Наглядовоi
НЕДИВЕРСИФIКОВДНИй

рали

_ ПУБЛННОГО {(ЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ

ВЕНrlУРrПlИ КОРПОРАТИВНИИ ШВЕСТИIIIИНИИ ФОНД <,РЛ95ДЦр (далi

Фонд):

-

Голова Наглядовоi радп * Грищук Сергiй Мпхайлович.
Секретар Нагляловоi ралп - Рибчинський Вiталiй Федоровпч.
Член Наглядовоi ради * Сулачький Сергiй Вололимпрович.
Зqсidання Нqzляdовоi'раdч вваэtсаюпься правомочнLLуl|t, mак як прuсуmнi

l00

% склаdу Наzlяdовоi' padu.

Порядок денний:

1,

2,

Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради,
Про затвердженrrя розмiру винагороди ТОВ (КУА dНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ> щодо наданнJI посл)т з
управлiння активами Фонлу.

По першомч питанню порядку денного слyхали:
Рибчинського Вiтмiя Фелоровича, який запропоЕував обрати Головою засiдання
Грrлчlка Сергй Михайловича.

-

Голову Наrлядовоi ради

Голосува.lu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримапись" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Впрiшили:
Обрати Головою засiдання

- Голову Наглядовоi

рали Грищlка Сергй Михайловича.

По DtlyzoMy паппанню поряdку deHHozo слvхпцu:
Голову засiдання Наглядовоi ради, л{ий запропоFryвав затвердити винаIороду ТОВ (КУА (IHBECTКОНСДЛТИНГ) цодо наданшI послуI з 1тtравлiння активами Фонлу за сiчень-лютий 2015 року у розмiрi 0,02%
(нуль цiлих двi сотих вiлсотка) вiл BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiднi мiсяцi,
Iнших пропозичiй по питанню не надходило
Пропозичй Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на Iолос)вання.

голосyвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв прис}тнiх на засИаннi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити розмiр винагороди ТОВ <<КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) щодо надання послуг з 1,травлiння акмвами
Фонду за сiчень-лютий 2015 року у розмiрi 0,02% (нуль uiлих двi сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду
за вйповiднi мiсяцi,

голосувпли:

"за" - 100 (Сто) вйсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"5,тримались" - немае,
Рiшення прийняте одностйно.
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Пiдпислl:
Голова засhанrrя Наглядовоi ради Фонду

Грищук Сергiй Михайлович

-,,,iiо,лтивнии

