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Засiдання Наглядовоi ради

ПУБЛIlIНОГО ЛКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВЛ<ёАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНtIУРНИЙ
КОРПОРЛТИВНИЙ ШВЕСТИЦЙНИЙ ООНД <СЛОБАЛ)
мiсце та час проведення засiдання: 31 березня 201б року
Сiкорською Iгоря Авiаконстрlкторц бул. 1, оф. 524.

.Щата,

о

10:00 годинi за адресою: м. КиiЪ, вул.

Присlтнi: Члени НаглядовоI ради.. ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЁдивЕрсиФковАний вЕнчурний корпорАтивний шrввстицйнлй Фонд <глоБАл> (далi _
Фонд):

Голова наглядовоi ради - Ахременко Вirсгор Михайлович;
Секретар наглядовоi радп - Рибчинськпй Вiталiй Федорович1
Член наглядовоi радп - Сулацький Сергiй Володимпрович.
Засidання Наеляlово| раdu вваэtсаюmься правомочнлtlrlu, пак як прuсуmнi I00

94

склаdу Наz,пяdовоi padu,

Порядок денний:

l.
2.

Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.
Про затверддення розмiру винагороди ТОВ кКУА
управлiння активами Фондl.

кНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) щодо

По пеDшомч питднню поDядкч денного слчхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонував обрати Гоповою засiдаrrня
Ахременка BiKTopa МихаFrловича.

-

надання послуг з

Голову Наглядовоi ради

Голосувапu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi рали,
"проти" - немае,
"утримались" - немао.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
обрати Гоповою засiдання - Голову Наглядовоi ради Ахременка BikTopa Михайловича.
По dруzомч пulпонню поояdку deHHozo слvхмu:
Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропон}ъав затвердити винагороду ТОВ (КУА (IHBECTКОНСДЛТИНГ) щодо надання послуг з 1правлiння активами Фонду з квiтня 20lб року у розмiрi 0,05% (нупь цiлих
п'ять сотих вйсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходиJIо
ГIропозицiя Голови засiдаrня НаглядовоI ради поставлена на голосування.

голосyвали:

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

Випiшили:

Затвердити розмiр винагороди ТОВ

(КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)

щодо надання послуг з управлiння zжтивами

Фонду з квiтня 2016 року у розмiрi 0,05% (нуль цiлих п'ять сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за
вiдповiдний мiсяць.

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiдаrrнi Наглядовоi рали,
/)r-*,в u :
"проти" - немае,
]'-"утримались" - немае.
/.*tl*1$o1*n"'t,
Рiшення прийняте одностайно.
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пiдпt|си:
Голова засiцання IIаглядовоi ради Фонду
Ахременко Вiкгор Михайлович
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