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<ЗлкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
вЕнtI}?ниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд <<АБЕро

Засiдання НаглядовоI ради ДКЦIОНЕРНОГО ТОВДРИСтВд

Дата, мiсце та час проведення засiданця: 04 сiчня 2016 року о 10:00 годинi за адресою:
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, бул. l, нежитлове примiщення N9505 (лiтера Г).

Присутнi Члени наглядовоi ради дКI|IоНЕРного

04ll2, м. КиiЪ,

вул.

тоВдРистВд (3дкРитиЙ нЕД4ВЕРсиФIкоВАниЙ

вЕнtIурниЙ кОрпорАтивнIд1 IнвЕстицIЙнИй ооtц

<дввр> (налалi - Товариство, Фонд):

Голова НаглядовоIради - Сокольниuькuй Юрiй Iгорович;
Секретар IIагляловоТ ради - Трофимчук Сергiй Вitýорович;
ЧлеЕ Наглядовоi ради - Подвеза Юлiя Олексавдрiвна.
Засidання НqацяdОвоi раdu ввqсrcаюmlJСЯ ПРаВОМОЧНullu, tпак як прuсупнi 100

Порядок денний:
Про обрання Голови засiдаrтня Наглядовоi ради,
2. Про затвердження розмiру винагороди Тов (кУД
активами Фонду.
1,

Ой

cqady HaaЯdoBoi padu.

(IнВЕсТ-консДЛТИНГ> щодо наданнJl послуг з управлiння

По першому питанню Порядку денного:
Слчхали:
Трофимчука Сергй Вiкторовича, який запропоIrував обрати Голов}rочим
Сокольницького Юрiя lгоровича.

на засiданнi Голову Наглядовоi

ради

Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Трофшлчука Сергiя Вiкторовиtlа поставпеяа на голосування.

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
")дримались" - немае.
Рiшення прийrяте одностайно.

Випiшили:
Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову НаглядовоТ ради Сокольницького Юрй Iгоровича.

По другому питанню Порядку денного:
Слчхалп:

ГоловУ засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр виЕагороди
(IнвЕст-консДЛтинГ), щодо ЕаданнЯ послуг з lправлiНяя активамИ Фонду з сiчня 201б

цiлих одна десята вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць,
Iншlтх пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання наглядовоТ ради поставлена на голосувацIfi.,

тоВ (куА

рокУ у розмiрi 0,1% (нуль

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наг;rядовоi ради,
"проти" - немае,
")дримапись" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вппiшили:
ЗатвердитИ запропонованиЙ розмiр винагороДи з сiчнЯ 2016 рокУ у розмiрi 0,1% (нуль цiлих одна десята вiдсотка) вiд
BapTocTi чистrо< акгивiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
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Сокольнпцький Ю.I.

