протокол л} в/2015_01
АкцIОнЕРного тоВАРистВА (зАкритий нЕдивЕрсиФIковдний
вЕнtIурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд <оьгrЙ>

засиання Наглядовоi радп

Дата, мiсце та час проведення засiдання: 30 жовтrrя 20l5 року о 10:00 годинi за адресою: о1014, м. КиiЪ, вул.

Командарма Каменева, бул. Nл 4-А, офiс 2.

Прис}тнi tL[.ени Наглядовоi ради ДКЩIОНЕРНОГО ТОВАРисТВд (здкритий нЕдивЕрсиФIковдний
вЕнtlурниЙ корпорлтивНиЙ lнвЕстицtПlий Фонд (ОБРlЙо (налалi - Товариство. (Dонд):
Голова НаглядовоТ ради - Перепепиця Оксана Василiвна;
Секретар IIаглядовоI ради - Гусейцова Ганна Васплiвпа;
Член НrглядовоI радц - Гусейнов Сергiй Дамцрович.
Засidання Наzляdовоi раdu вваuсаюпься правомочнлLуlu, mак як прuсуmнi 100

Ой

смйу

Наzляdовоi padu.

Порядок деннпй:

l. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради,
2. Про затверлження розмiру винагороди ТОВ (КУД (IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ) щодо надання послуf з управлiння
актIвами Фонду,

По першому питанню Порядку денного:
Слчхали:
Гусейнову ГаЕЕу Василiвну, яка запропон}tsала обрати Го[ов},Iочого на засiданнi
Оксаrгу Василiвну,
1нших пропозиuiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Гусейновоi Ганни Василiввл поставлена на голос)вання.

-

Голову Наглядовоi ради Перепелицю

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"1примались" - немае.
Рiшенrrя прийняте одностайно.

Випiшили:

обрати головою засiдання Наг.пядовот ради

-

Голову нагJ]ядовоi ради перепелиrцо оксану Василiвну.

По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

ТОВ (КУД
(IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ), щодо надаЕпя послуг з управлiннrl активами Фонду з листопада 2015
року у розмiрi 0,01%
Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропоцрав затвердити розмiр винагороди
(нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнпrих пропозичiй по питаншо не надходило.
Пропозицй Голови засiданця НаглядовоТ ради поставлена на голосування,

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткЬ присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"

утр лтr,лались "

_

яемае.

Рiшення прийняте одностайно.

Виоiшили:
Затвердити запропонованиЙ розмiр винагороди з листопада 2015 року у розмiрi 0,01% (нуль чiлих одна сота вiдсотка) вiд
BapTocTi чистш< aKTIвb Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючп_й на засИаннi

Ат (оБРIи>

Голова Неглядовоi ради

Перепелиця О.В.

