протокол л! в/2016-01
Засiд!ння Наглядовоiрадц АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА к3АКРИТИЙ НЕДИ ВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <ГЛJIЛ IHBECT БУД>
Дата, мiсце та час проведення засИапня; 04 сiчня 20l б року о 12:00 годинi за адресою: 01042, м, КиiЪ, вул. Саперне Пол9,

буд. 9-А, оф. 18.

Присутнi Члени Ндглядовоi ради АКЦlОНЕ_РНО_ГО ТОВАРИСТВА <3АКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд (гАлА IHBEсT Буд> (падалi - товариство, Фонд):
Голова Ндглядовоi ралп - Перепелиця Оксана Васплiвяа;
Секретлр Нагляловоi ради - Гусейнова Гацна Василiвва;
Член НаглядовоI радп - ГусейЕов Сергiй Дампровпч.
Засiёання Наеляdовоi раdu вбаэ!саюlпься правомочнuмu, tпак як прuсуtпнi 100

Порядок деннпй:
l. Про обранttя Голови засiданrrя НаглядовоТ ради.
2. Про затвердження розмiру виIiагородц ТОВ кКУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ>
Фонду.

96

смаdу Наuяdовоi раdu-

щодо надання trослуг з управлiння активами

По першому пптанпю Порядку денного;

слYхалц:

Гусейнову Ганну Bacb,riBHy, яка запроповувала обрати Головуючого на засiданнi
Василiвну.
Iнших пропозицiй по питrlнню не надходило.
Пропозичiя Гусейновоi Ганни Василiвни постЕlвлена на голосування,

- Голову Наглядовоi

ради Перепелицю Оксану

голосyвалп;

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,

"проти" - rreMac,
"угримались" - вемае.
Рiшенtý прийцяте одностайно.

ВпDiшцли:

Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову НаглядовоТ рали Перспслццо Оксапу Василiвну.
По другому пптанню Порядку денного:

Слухали:

Голову засiданtrя Наглядовоil ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди ТОВ

(КУА (lНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)),

щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з сiчttя 2016 року у розмiрi 0,1% (нуль цiлих одна десята вiдсотка) вiд BapTocTi
чистих активiв Фонду за вiдцовiдний мiсяць.
Iнших цропозицiй по питавЕю не надходrапо.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поqтавлена на голосувацtul.

голосувалп;

"за" _ l00 (Сто) вiдаоткiв присlтвiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утриммись" - немае.
Рiценtrя прийняте одrtостайIiо.

ВпDiшпли:

Затвердити запропоrIований розмiр винагороди з сiчня 2016 року у розмiрi 0,1% (нуль цiлих одна десята вiдсотка) вiд BapтocTi
чистих аrсrивiв Фонду за вiдповiдний мiсяць,

IЦдддgд:
Головуючий на засЦаннi

Ат <гАлл IHBECT Буд>
Голова Наглядовоi ради

Перепелцця О.В.

