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Засiдаll ня Наглrrдовоi р:rди

ПУБЛItIНОГО АКЦIОIIЕРIIОГО ТОВАРИСТВА (ЗАItРИТИИ НltЛИВЕРСИФIК()ВАIlIlИ
,|
l}ЕIгlурIll,{Й корпордтивниЙ lнl}ЕстицlЙlIиЙ rllоllл -rDоIIл l,}.1 л,,
Дата, мiсце та час проRеденпя засiданпя: 30 жовтня 20l5 року о 10:00 годиrri за ajlpecoк): {)2140. м.
КиТв, ву.п. Слизавети Чавдар, будинок 3, групи примiщень.}lЪ 209, o(lic l2,

'ГОВАРИСТВД. кЗ^l(РИ t Иii
Прпсутпi: Члени Наглядовоi ради ПУБЛIЧНОГО АК]\IОНЕРНОГО
(DgHд(

(Фоtll(

нЁдiввгсиоtковдний ввFIчурний корпорлтивний ItIвЕстиL(Iйний
БЕТl'А) (rалi - Фонд):

Голова IIlгляловоi радlл - Субоr,енко М.О.
tIлен IIirглядоtrоi рrrди - СуботеlIко О.А.
LIлсtr f[tг"rядоrrоi
ради - Суботепко I.M.
Засiаанttя Нсtzляdовоi padu вваэtсtllопься l1pclBovo|!l lll-ytll, пlак ,lK пPltcyпtlti l00О% ск.,tt у IIazltяDoBot padtt,

fIорrrлок лспппй:

l.

Обранlrя Го.ltови засiданtlя Наглядовоi ради,

2, Про зlтвердItення розмiру винагороди

ТОВ кКУА <lНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ))

rr(o,1lo tlа.'1аtlI]я

пОСllУГ

З

уlrравлiння активами Фонду.

lo пr,pttto.tty пurппtttttо ltooяtlKv deltttozo сл|,халч:
Субогенко Iгоря Миколайовича, який запропонував обрати Головоttl зttсiдаllrtя
ради Суботенко Миколу Олексiйовича,
I

-

Гtl:tовv IIltг,,lя.кltlоl'

I'олосувалu:
"за" - l00 (Сто) вiдссlткiв присутtriх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"гtроr и" - lreпtac,
"1трилла_rrrсь" - treMac,
Рirшеl rня прийняте о,,1ttос,гайно.

BttDitц u-,tц,.

Обраги Головоlо засiданllя
l

l0 .lpy?o.|ly

п ппланнло_

- Голову

НаглядовоТ ради Суботенко Миколу Олексiйовr,tча,

ц!!D!.0Б!)sЦ!Lе!s !

Голоrlу засiланrrя НаlтядовоТ ради, який залропонував затвердити виllагороду ТоВ (I(YA (IHBI]CI'консдЛГИНГ> щодо надання послуг з 1правлiння актива\lи Фонлу з листолада i0l5 РОКУ. Зr i,rlr"
Реглапtеtrr У Фонду та !оговору про управлiння активап{и Фонду У розм ipi I ,5% (одtlа ti.;la lt'tl'гь деся t,llx
вiдсогка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
r

ll:
(Сто)
вiдсоткiв присрнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
l00
"за"

Го.ло t:l,B ltл

''tlроl и" - lIevac.
"1,три мапись" - немае.
Рiшеl lllя прtrйняте одrtостайно.
ll ttpit tt tt.l

tt,,

3iltвердlttи запропоtlOваllий розмiр винагороди з _,lис,lолада 10I5 року У рtlзлlilri 1.50,, ro ttt., tli.tt:t t'яt
.1ссяrих вiдсотка) вiл BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяr(ь.

[I i.,tп

пси:

Голоrrа засiдаппя Наглядовоi радп Фопду

,

