засiдацня наглядовоiради

протокол }Ф в/2015_01
АкцIонЕРного ТоВАРистВА <3АкРитиЙ нвДи вгрсиоlкоВАн

ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД <ГАЛЛ IHBECT БУД>

!ата, мiсце та час проведенЕя засИацня: 0l жовтня 2015 року о

и Й

12:00 годинi за адрссою: 01042, м. Киiв, вул, Саперне

Поле, буд. 9-А, оф. 18.

при(утнi члени Наглядовоi ради АКЩlОНЕРНОГО ТОВДРИСТВА (3АКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАН ИЙ
вЕнчурниЙ корпорлтивниЙ IнвЕстицlЙ ниЙ Фонд "гАлл IHBEсT Буд> (надалi - товариство, Фопд);
Голова Наглядовоi ради - Перепелиця Оксднr Васплiвпа;
Секретар Наглядовоi радп - Гусейновr Ганцд Васплiвна;
Члец Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй Дампрович.
Зqсidання Наеляdовоi раdч вваэtсаюпься правомочнш,lu, mqк як прuсупlнi l00

26

cMady НаеltяOовоi' раdu.

Порядок денний:

|. Про обранм Голови засiдання НаглядовоТ ради.

2. Про затверджсння розмiру винахороди ТОВ
Фонду.

(КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)

щодо надання послуг з управлiння активами

По першому пптанню Порядку деяяого;
Слухалп:

Гусейнову Ганцу Василiвну, яка запропонувала обрати Голов}rочого на засiданнi - Голову Наглядовоi ради Перепелицю Оксану
Василiвну,
Iнших пропозицiй по питанню нс цадходило.
Пропозичiя Гусейновоj Гаяни Василiвни поставлена на голосування.

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiлсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - цемае,
"утримались" - немае.
Рiцецtrя прийняте одrrостайЕо.

ВиDiшилц:

Обрати Головою засiдання НаглядовоТ ради - Голову Наглядовоi радr Псрепелицю Оксану Василiвну.
По другому пптаrrню Порядку деяяого:

Слухали;

Голову засiданttя наглядовоi радц, який доповiв, що вiдповiдно до п.5 Регламенту Фонду виrrагорода
(IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) царахову€ться чtомiсяrц у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих мтивiв Фоrцу.
запропоЕував, у зв'язку з вiдс}ткiсгю iнвестицiйноi дiяльностi Фонду, винагороду
нарахов}ъати.
Iнших пропозицiй по питанЕю не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена ца голосування,

ТоВ (кУА

ТоВ (кУд (IНВЕсТ-консАлтИнг)

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присрнiх на засiданнi НаглядовоТ рали,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.

Рiцецня прийняте одностайriо.
Впрiшшлt-t;

Не нараховувати винагороду що сплачуеться ТоВ
активами Фонду.

(кУд (IнвЕсТ-консАлТинГ),

щодо яаданrrя послуг з управлiнrrя

пiдписи:
Головуючпй ца засiданнi

АТ (ГАЛА lHBEcT БУД)
Голова НаглядовоТ ради
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Перепелиця О.В.
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