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Засiдання fIаглядовоi радп

уБлнIlого АкцIоlIЕрlIого товАриствл "lАкритиЙ

lIE/(иBl,.l,(,It(Dl l{()Itлl lIl Й
(.Dоt tл lil|,I"t,д),

]rЕIгшрIпЙ корпорАтивниЙ rнlrвстицtГtIIий Фоlч{

{ата, мiсце та час проведеllяя засiдання: 30 листопада 20l5 року о l0:00 годиlti за адllес()l(): 02l40,
Киiв, By,,r. Слизавети rIавдар, будинок 3, групи примiщень Nэ 209, офiс 12,

м,

Прrlсу,гrti: Члсни Наглядовоi ради ПУБ_ЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 'ГОВА.РИСТI].,\ (ЗАl{l'И ГИ Й
FlЕД],lВЕРСИФlКОВАНИИ ВЕГIЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ lriВI]СТИЦlИlI]{И ФОLl/! кФОI l/[
БЕТl'А> (.iалi - Фонл):
Голова [I:rгляllовоi радп - Суботеrrко М.О.
Члеп I[аг",tядовоi ради - СуботеlIко О.А.
([лсп IIаглядовоi
ради - Суботепко I.M.
Засiаання Нсtzляdовоi' padu вваэrссlопься пpclaorlo|!l!l,I,ult, пlак як прLtсупlнi l00

ОZ

скчur)у Llаztяdовс,li- раDu_

fIоряrлок ;tешппй:

l,

Обраrrrrя Голови засiдання Наглядовоi ради.
2, Про затвердrtення розмiру винагороди ТОВ
1ttpat

л ittH я

(КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИtIГ))

поDяlкч dепноzо слухоцtt:
Субогенко Iгоря Миколайовича, який запропонував обрати Головоtо засiдаl]}lя
ради Суботенко Миколу Олексiйовича.
I Io

llц).lo tla.,lalllj}l пос]Iуг

]

акгивамlt Фоtцч.

ttelstlto.tty ttuпlatt t tto

-

Гоrrову IIагля.tоllоТ

lilлоr:_|lволu:
"за" - l 00 (Сто) вiдсоткiв присl,тнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проr и" - lteMac,
"утри пла,,tttсь" - lleMac.
l'itrtettltя при й tlяте о tltoc t ай но.
В ttпittt tt.,t

tt:-

Обра ги Головоtо засiданrrя

- Голову Наглядовоi

ради Суботенко Миколу ()лексiйовича,

IIо iп|lzо.ltч пutttattHto поряdкч Deltttozo слvхплu:
Голоrlу засiданltя Наl,лядовоi ради, який запропоIIував затверл}lти ви]lагоро,lу 'l'OI] (КУЛ (IHI]l]C ГI(ОНt'АЛ ГИНГ> rцо.tо наlання послуг з управ,ritlня актиRа\4и Фоlt:у l гр_r;rt,r 20l: p ,d). ,, i I l ,
Рt,г-rl,rtеltrу Фонду гlr !.оговору про управлiння акгtlвами ФоlIду } polrlipi 0.ti", tttr:tt, tLi,tих ,titirl
дссяr их вiдсотка) Bi;1 BapTocTi чистих активiв Фон,rу за вiдповiдrrий мiсяrlь.
Iil.,tосувплtt:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присl,тнiх на засiданнi llаглядовоi ради,
"ttpo,t tt" - ttevac.
"1,три rла,rись" - lreMac.
Pituettttя п рий нчтс о (llосгайно.
Bttpitttu.ltt,,

Затвердитlt запрополlований розпliр винагороди з грудня 20l5 року у розмiрi 0,8% (rry:ll, rtiлиr IliciлI
,LIеся,I их вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдt;ий мiсяць,

Пi,lпrrси:
Голова засiдаrIня Наглядовоi ради Фонду

ко М. О.

