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3асiдання Наглядовоi ради

ПУБЛIЧНОГО ЖЦIОНЕРНОГО ТОВЛРИСТВА (ЗЛКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд

.Щата, мiсце

"глоь.л,л>

та час проведення засiдання: 29 сiчня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: м. Киiв, вул. Сiкорського

Iгоря ABiaKoHcTpyKTop4 буд. 1, оф. 524,

Присутrri: Члени НаглядовоТ ради_ ПУБJIIЧНОГО А5ЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФКОВАНИИ ВЕНtIУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД <ГЛОБАЛ> (далi
Фонд):

-

Голова наглядовоi ради - Ахременко BiKTop Мпхайлович;
Секретар наглядовоi ради - Рпбчинськпй Вiталiй Федорович;
Член наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимпрович.
Засidання Наzлйовоi раdu вваэlсаюmься правомочнл|мu, mак як прuсупнi 100 % склаdу НаzLtяdовоi padu,

Порядок денний:

l.
2.

Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.

Про затвердження розмiру винlгороди ТОВ кКУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) щодо надання послуг з
управлiння активо.rи Фондl.

По пеDшомч питанню поDядкч денного слчхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонував обрати Головою засiдаяня
Ахременка BiKTopa Михайловича.

-

Голову НаглядовоТ ради

Голоqпалu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi рали,
"проти" - немас,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностйно.

Вирiшили:

Обрати Головою засiдання

- Голову Наглядовоi

ради Ахременка BiKTopa Михйловича,

По dDуzомч пumанню поDяOку 0енноzо слvхмu:
Голову заеiданrrя Наглядовоi ради, який запропонував затвердити винагороду ТОВ кКУА (1НВЕСТКОНСДЛТИНГ> щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з лютого 201б року у розмiрi 0,1% (нуль цiлих
одна десята вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходипо
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосування.

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiдапнi Наглядовоi рали,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностйно.

Вирiшили:

Затвердити розмiр винагороди ТОВ кКУА (НВЕСТ-КОНСАJIТИНГ> щодо надання послуг з управлiнrя активами
Фондr з пютого 2016 року у розмiрi 0,1% (нуль цiлих одна десята вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за

вiдповiдний мiсяць.

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiдлrнi Наг.rядовоТ ради,
"проти" - немае,
")"гримались" - немас.
Рiшенrrя прийняте одностайно.

Пiдписи:
Голова засйання IIаглядовоI ради Фонду
Ахременко BiKTop Михайлович
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