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Засhапня Наглядовоi ради

ПУБJII[IНОГО АКIЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВЛ (ЗЛКРИТЛЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАIIИЙ

вЕIгIурниI;I корпорАтивIIиI1 IнвЕстI,ilцfuil,Ill Фонд (дшЕро)

,Щата, мiсце та час проведення засiдання: З1 березня 2016 року
вул. Зоологiчна, 5/1, корпус З.

о 10:00 годинi за адресою: 04l

Прпсутнi: !Iлени Наглядовоi ради ПУБЛIt{НОГО АКЦIОНЕРНОГО

_

19 , м. КиiЪ,

ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТIД1

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ ВЕ}ItryРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИI{IИНИИ ФОНД (ДIНЕРО) (далi
Фонд):

-

Голова Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй Щамировпч.
Секретар Наглядовоi ради - Грпненко Свiтлана Степацiвна
Член Наглядовоi ралп - Фелоров Антон Володпмировпч.
ЗасiOання Наuпdовоi раDu вваэлсаюлпься правомочнll]vu, mак як прuсуmнi не лtенше Hiltc 2/3 i| скааdу,

Порядок деннпй:
l. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердженlrя розмiру винагороди ТОВ
5пlравлiння активами Фонду.

кКУА

<<Iнвест-Консалтинг)

по пеошомч пumанню поояdку deHHozo слvхала:
Гриненко Свiтлану Степанiвну, яка запропон}ъала обрати Головою засiданrrя
Гусейнова Сергiя,Щамировича.

-

щодо надання послуг

з

Голову Наглядовоi ради

Голоqлвала:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"1,тримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вuрiuluпu:
Обрати Головою засiдання - Голову Наглядовоi ради Гусейнова Сергiя ,Щамировича.

По dоvzомч пumанню поояdкч DeHHozo слухмu:
Голову засiдаrrrrя Наглядовоi ради, який запропо}r}tsав затвердlтги розмiр винагороди. що сплачусться ТОВ
кКУА <Iнвест-Консtллтинг) щодо надання посJDл з рравлiння активами Фонду з квiтня 20iб року у розмiрi
0,005% (нуль цiлих п'ять тисячних вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по даному питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосування.

Голосуоалu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"уrримались" - немас.
Pi шенrrя прийttяте одностайно.

Ваоiшuлul,
Затвердити розмiр винагороди, що сплачуеться ТОВ (КУА <<Irrвест-Консагп,rнг)) щодо надання послуг з
0,005% (нуль цiлих п'ять тисячних вiдсотка) вiд
управлiння активами Фонду з квiтня 2016 року у
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний
- YЕра;лi

Пiдппси:
Голова засiдапня IIаглядовоi радп Фонду
Гусейнов Сергiй,Щампрович
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