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Засiдаппя Наглядовоi ради

пуБлItIного лкцIонЕрного товАриствл (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковлниЙ вЕIгt}?ниЙ
КОРПОРЛТИВНИЙ IНВЕСТИЦЙЦИЙ ФОНД (<ГЛОБАJI>

,Щата,

мiсце та час проведення засiдання: 29 rпотого 20lб року

Сiкорського lгоря ABiaKoHcTpyKmpa" бул. l, оф. 524.

о

10:00 годинi за адресою: м. Ки'rЪ, вул.

Прислпi: Члени

НаглядовоТ ради _ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицЙниЙ Фонд кглоБАл> (лалi Фонд):

Головд наглядовоi радп - Ахременко BiKTop Михайлович;
Секретар наглядовоi ради - Рибчинський Вiталiй Федорович1
Член наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володпмирович.
Засidання Наzлйовоi pa)u вваэ!сqюmься правомочнu.i|lu, пак як прuс)ппнi 100 % склаdу Наzл:йовоi padu.

Порядок денний:

1.

2.

ГIро обрання Голови засiдаrня Наглядовоi ради.

Про затвердження розмiру виншороди ТОВ
управлiння активами Фондl.

(КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) цодо

По пепшомy питанню попядкч денного слухали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропо}rував обрати Головою засiдання
AxpeMerrKa BiKTopa Михайловича.

-

надання послуг з

Голову НаглядовоТ ради

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

Вирiшили:
Обрати Головою засiдання

- Голову Наглядовоi

ради Ахременка BiKTopa Михайловича.

По dоvzомч пutпанню поояdку OeHHozo слухь,лu:
Голову засiдання НаглiдовоТ ради, який запропонував затвердити виншороду ТОВ (КУА (IHBECTКОНСАЛТИНГ) щодо нацання послуг з рравлiння активами Фондl з березня 2016 року у розмiрi 0,02% (нуль
цiлих двi сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
lнших пропозицiй по питанню не надходило
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi рали поставлена на голос}ъання.

голосчвалп:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ рали,
"проти'' - немае,
"утримались" - немае,
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшилц:

Затвердити розмiр винагороди ТОВ <КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ> щодо надання послуг з управлiння активами
Фонду з березня 20lб року у розмiрi 0,02% (нуль цiлих двi сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за
вiдповЦний мiсяць.

голосчвали:

(Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiдалнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийлrяте одностайно,

пiдписп:
Голова засiдання Еаглядовоi рдди Фопду
Ахременко Вiкrор Михайлович

1i$р,_rý

