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3асiданвя Наглядовоiради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТ_ВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИ ВЕРСИФlКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИЦИИ ФОНД (ГАЛА IHBECT БУД>

.Щата, Micue та час проведеппя засИднпя: 29 лютого 20lб року о 12:00 годинi за адресою: 01042, м. КиiЪ, вул. Саперне
Поле, буд. 9-А, оф. l8.

Присутнi члени Наглядовоi ради ЖЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФlКОВАНИ
lHBEcT Буд> (надалi - товарпство, Фонд):
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ lнвЕстицIЙниЙ оонд
"гдлд

Й

Голова Наглядовоi радп - Перепелиця Оксана Василiвна;
Секретар Наглядовоi радц - Гусейнова ГаЕIiа Василiвна;
Член НаглядовоТ ради - Гусейнов Сергiй Дамировцч.
Засidqння Нqzпяdовоi paOu ввфrаюпlься правомочнuмu, mак як прuсупlнi l00

oZ

склаdу Наzляdовоl padu.

Порядок денний:

l. Про обрання Голови засiданru НаIлядовоТ ради.

2. Про затвердження розмiру вина,ороди ТОВ
Фонду.

(КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)

щодо надання послуг з управлiнrrя акгивами

По першому пптанню Порядку денпого:
Слчхали:

Гусейнову Ганну Василiвну, яка запропоrтувала обрати Голов}rочого на засiданнi - Голову НаглядовоТ ради Перепелицю Оксану
Василiвну.
Iнших проuозицiй по питаlню не надходило.
Пропозичй Гусейновоi Ганни Василiвни поставлена на tолосуваннrI.

голосyвалп:

"за" - l00 (Сm) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - нема€,
"угримаIись" - вемае.
PimeEtý rlрийняте одностайно.

ВиDiшилп;

Обрати Головою засiданЕя НаглядовоТ ради - Голову Наг,пядовоТ ради Перепелицю Оксану Василiвну.
По другому пцтацпю Порядку деппого:

Слчхали;
Голову засiдання НаглядовоI ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди ТОВ (КУА <IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ),
щодо цаданЕя послlт з управлiння Ективами Фонлу з березня 2016 року у розмiрi 0,05% (нуль чiлих п'ять сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистrтх акгивiв Фонлу за вiдповiдний мiсяць.
Iцших пропозицiй по питЕlнцю Ее надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наг,пядовоi ради поставлена на голосування,

голосчвалп:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi НаглядовоТ рали,
"проти" - немае,
"уIримались" - нема€.
Рiшення лриfurяте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити запроловований розмiр винагороли з березня 2016 року у розмiрi 0,05% (нуль uiлих п'ять сотих вiдсотка) вiд BapTocTi

чистих акrивiв Фовду за вiдповiдний мiсяць.

цiддцýд:
Головуючий на здсИанпi

АТ <ГАЛА IHBEсT БУД)
Голова НаглядовоТ ради

Перепелцця О.В.

