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Засiдапня Ilаглядовоi ради

пуБлIчного АкцIоIIЕр}Iого товАриствл ((ЗАкl,итиЙ rtr:,ливвl,си(DIIi()l}лIl]]Й
I}ЕIгIурIиЙ корпорАтивниЙ шI}ЕстицIIrIIIий ФонlI (ФоIIд l;ш,I"I,л)
Дата, мiсце та час IIроведення зlсiдання: 04 сiчrlя 20lб року о l0:00 годиtti за адресоtо: 02l40,
вул. Слизавети Чавдар, будинок З, групи примiщеlrь JYл 209, офiс l2.

л,r.

l(пl'в.

flрпсутпi: Члени Наглядовоi ради ПУБЛlЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАttРИ'Г1,1Й1
IIЕдивЕрсиФIковАнIд1 вЕнчурниЙ корлорАтивниЙ ILIвЕстиL(IЙIIиЙ ФоFIдI (ФоI i/l
БЕТ'l'А> (,цалi - Фоtrд):
Голова Наглядовоi радп - Суботенко М.О.
Член IIаг",rядовоi радп - Суботеllко О.А.
tIлен IIаг"цядовоi
радш - Суботепко I.M,
Засidаtлtя Наzляdовоi раdu вваэrсаюmься пр(lво.|иоt!llчwu,

ll,IaK

як l1рltсуппti l00

ай

cK.laOy Llаz,lяdово|' 1loc)tt.

[Iорrrдок деннпй:
l. Обранrrя Голови засiданrrя Наглядовоi ради.
2. Про затвердltення розмiру винагороди ТОВ <КУА кlНВЕСТ-ItО[,IСАЛТИI IГ))
упраtзл il пlя активапrи Фонду.

По tlаппlо-uч lutmaHttto попяdкч leHHozo слvхспtt:
Субогенкtl [горя Миколайовича, який запропон)I]ав обрати Головоltl засiдаtlня
ради Суботенко Миколу Олексiйовича.
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Гоrrову [{аглlt,tсlвоi

Голосувалtl:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"tlpor и" - tteMae,
"1трrlпtа_пись" - treMae.

Рilше, rltя при йняr е оtrltостайно.

В u tl itt t u.l

lt:

Обраги Головоlо засiданrrя

-

Голову Наглядовоi ради Суботеrlко Микоlrу О;lексiйовI.tча,

По Dpvztl;tty tlulttaHHlo поряdкч ieltHozo слvхttцtt:
Го,rоllу засiданttя Наглядовоi ради, який запропоIlуl]аl] затl]ер.lити виtIаI,оролу ТОВ (КУА KIHBI]C IКОН( АЛ ГИНГл що,rо надання послlт з рраrrлiнtlя aK,l ивil]\lи ФоrIлу j сi,rrrя 20it, р,ку. з i r,r,,
l'сглlrlсttl1 Фонду ла flоговору про управлiння актиllаl!1и (Dоllлу ) розviрi 0.Х' ,, tltr.tb tti,tttx tзit iirt
лссяr их вjдсотка) в|1 BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдlrий мiсяць.
I-о.lосlчlttл tt:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
''

проr и" - немас.

"1тримались" - немас.
Рiшеlttlя прийн яте однос гайно.
IJuDittttt.ttt:

Затвердl.tти запропоtlований розпtiр винагороди з сiчttя 20lб року
дссяr ик вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдllrlй м

у

розпriрi 0,8(Иl (Hy';rr, tti,tиr Biciлl

ТIiдпrIсп:

Голоllа засiдаrlrrя Наглпдовоi ради Фонду
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