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Засiдання НаглядовоТ радц ДКЦIОНЕРНОГО ТОВДРИСТВд

(здкРитиЙ нЕдивЕрсиФIковлний

ВЕЦЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД <ОВВЙ>

,Дата, Micue та час проведення засiдання: 29 сiчня
Командарма Каменева, бул. Nэ 4-А, офiс 2.

20lб року о 10:00 годинi за адресою: 01014, м. киiъ,

вул,

АкцIонЕРного тоВдРистВА (здкРитиЙ нЕДиВЕРсиФIковдниЙ
вЕ]гlурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕсти цlЙниЙ Фонд (оБрrЙ,, (надалi _ товариство, Фонд):

Присутнi Члени наглядовот ради

голова Наглядовоi ради - перепелиця Оксана Василiвна1
Секретар Наглядовоi ради - Гусейвова Ганна Василiвна;
Член НаглядовоТ ради - Гусейнов Сергiй [амирович.
Засidання Наzляdовоi

рйu

ввасlсqюпься прсlвомочнll||,!u, пак як прuсупнi 100

О%

склаdу Наzляdовоi раdu.

Порядок денний:

Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради,
2. Про затвердження розмiру винагороди ТОВ кКУД (IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ)
активами Фонду.
1.

щодо наданt1,I послуг з управлiння

По першому питаццю Порядку денного:
Слчхали:

ГУСейнОву Ганну Василiвну, яка запропон)ваlrа обрати Гоповуrочого на засiданнi

Оксану Василiвну.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Гусейновоi Ганни Василiвни поставлена на голос}ъання.

- Голову

Наглядовоi ради Перепелиrцо

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,

"),трrдлались" - немас.

Рiшення приfoiяте одностайЕо.

Випiшили:

обрати Головою засiданtrя Наглядовоi ради

-

Голову наглядовоТ ради Перепелицо оксану Василiвну.

По другому пптанню Порядку денного:
Слчхали:

Голову засiданIiя наглядовоТ ради, який запропоц}ъав затвердити розмiр виналороди Тов
(IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ), щодо

(КУА

надан}ur послуг з управлiння активами Фонду з лотого 20lб року у розмiрi 0,б5% (нуль
цiлих шiстдесят п'ять coтIr( вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iншлlr пропозицiй по питанню не надходило,
Пропозичiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлева на голосранIя.

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,

"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Впрiшилп:

Затвердити запропонований розмiр винагороли з JIютого 20lб року у розмiрi 0,65% (нуль uiлих шiстдесят п'ять сотих
вiдсотка) вiд BapTocTi чистrо< активiв Фонлу за вiдповiдний мiсяцъ.

Пiдписи:

Головуючий на засйаннi

Ат (оБРМ)

Голова Цаглядовоi ради

П€репелпця

О.В.

