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Засiдання Наглядовоi ради

ШЪЛIIIНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВЛ (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРЛТИВНИЙ IНВЕСТИЦЙНИЙ ФОНД (ДIНЕРО>
.Щата, мiсце та

час проведення засiдання: 3l серпня 2015 року о 10:00 юдинi за адресою: 04l 19 , м. Ки)Ъ, вул.

Зоологiчн4 5/1, корпус З.

Присугнi: Члени НаглядовоТ ради _ П}ЪЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФКОВАНИИ ВЕНЧУРНИИ корпорАтивниЙ lнвЕстицIЙниЙ Фонд (дlнЕро,) (далi Фонд):

Голова Наглядовоi радя - Гусейнов Сергiй .Щамирович.
Секретар Наглядово'f радп - Гриненко Свiтлана Степанiвна
Член Наглядовоi ради - Федоров Антон Володимирович.
Засidання Наzляdовоi padu вваэtсаюlпься правоJl,лочнLаlu, пак як прuсуlпнi не MeHule нiж 2/3 ii склаDу,

Порядок денний:

l.
2.

Про обраяня Голови засiдання Наглядовоi ради.
Про затвердження розмiру винагороди ТОВ <КУА <Iнвест-Консалтинг) щодо надання послуг з управлiння
активами Фонду.

По пеоutому пutплнню поояDку deHHozo слvхмu:
Гриненко Свiтлану Степанiвну, яка запропон}ъапа обрати Головою засiдання - Голову НаглядовоТ рали Гусейнова
Сергiя Дамировича.

Голосуваllu:

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

Вuрiлuuлu:
Обрати Головою засiдання

- Голову

НаглядовоТ ради Гусейнова Сергiя ЩаI4ировича.

По dDvеомч пurпанню поDяdку 0енно?о слухалu:

Голову засiдання НаглядовоТ ради, який залролонував затвердити розмiр винагороли. що сплачусться ТОВ .<КУА
<Iнвест-Консалтинг) щодо надання пос,туг з управлiння актив:lми Фонду з вересня 2015 року у розмiрi 0,1% (нуль
цiлих одна десята вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по даному питанню не надходипо.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоI ради поставлена на голосування.

Голос!ва,лu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi рали,
"проти" - немас,
"утрима,rись" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вuоiшалч:

Затвердити розмiр винагороди, що сrrпачу€ться ТОВ (КУА <Iнвест-КонсалтинD щодо н4цання послуг з управлiння
активами Фонду з вересня 2015 року у розмiрi 0,1% (нуль цiлих одна десята вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв

Фондl за вiдповiдний мiсяць.
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IIДццgц:
Голова здсiдання НаглядовоI ради
Гусейнов Сергiй Дампровпч
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