Засiдання Наглядовоiради

протокол

лъ в/201б-01

АКЦIоНЕРного ТоВАРисТВА (ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФшовАний

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРЛТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <ПРОСПЕКТ>

Щата, мiсце та чаС проведеннЯ засiдання: 29 квiтня 2016 рокУ о 12:00 годинi за адресою; 0411,2, м. КиiЪ, вул. Сiкорського
Iгоря aBiaKoHaтpyкTopa, буд.1, нежитлове примiщення М 504 (лiтера Г).

Присутнi Члени Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкРиТиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРлТиВниЙ IНвЕстицIЙниЙ Фонд <проспЕкт>> (надалi - товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Рибчинський Вiталiй Федорович.
Секретар Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
Член Наглядово[ ради - Полторак Андрiй Вiкторович.
Засidання Наеляdовоt раdu вваuсаюmься правомочнuмu, mак як прuсуmнi 100

О%

склаdу Наеляdовоi раdu.

порядок денний:

Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. ПрО затВердження розмiру винагороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ))
Фонду.
1.

щодо надаЕня послуг з управлiння активами

По першому питанню Порядку денного:
Слyхали;
Полторака Андрiя Вiкторовича, яка запропонувала обрати Головуючим на засiданнi Голову НаглядовоТ ради Рибчинського
Вiталiя Федоровича.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Полторака Андрiя Вiкторовича поставлена на голосування.

голосyвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоiради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Рибчинського Вiталiя Федоровича.

по другому питанню Порядку денцого:

Слухали:
Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропоцував затвердити розмiр виЕагороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ),
щодо наданнJI послуг з управлiння активами Фонду з травня 20lб року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi
чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню Ее надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосування.

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоiради,
"проти" - немае,
"угримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Затвердити запропонований розмiр винагороди з травня 2016 року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi
чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засiданнi

ЧjJно

Ат <проспЕкт>

голова Наглядовоi ради

нцивЕрсиФlковАний
ВЁНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ

lнtsЕсIиц]инии Фонл
r

ПРоСПЕктr

lдентифiкацiйний
ход 4М1471В

афry 6'
и

dес-Ы

В. Ф. Рибчинський

