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Засiдання Наглядово'iради АКЦIОЦЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАкРитиЙ

нЕдивЕрсиФIковдниЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРДТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ПРОСПЕКТ>

Щата, мiсце та час проведенпя засiдання: 31 серпня 2016 року о 12:00 годинi за ад)есою:
Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, буд.1, нежитлове примiщення J\Ъ 504 (лiтера Г).

04ll2,

м. КиiЪ, вул. Сiкорського

Присутнi Члени Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНО,ГО ТОВАРИСТВА (ЗАкРиТиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД (ПРОСПЕКТ>> (налалi - Товариствоп Фонд):
Голова Наглядовоi ради -Рибчипський Вiталiй Федорович.
Секретар Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
Член Наглядово[ ради - Полторак Анлрiй Вiкгорович.
Засidання Наеляdовоi раdu вваэtсаюпься правомочнuмu, fпак як прuсуmнi I00

О%

склаdу Наzляdовоi padu.

Порядок денний:

Про обрання Голови засИання Наглядовоi ради.
2. Про затвердженнJI розмiру винагороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГD щодо наданшI послуг з управлiння активами
Фонду.

1.

По першому ццтанню Порядку децного:

Слухали:

полторака Аrдрi" Вiкторовича, яка запропоFryвала обрати Головуючим на засiданrri Голову Наглядовоi ради Рибчинського
Вiталiя Федоровича.
Iнших пропозицiй по питанню не надход;rло.
Пропозицй Поrrторака Андрiя В iкгоровича поставлена на голосуванIuI.

голосyвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засИаннi НаглядовоI ради,
"проти" - немае,
"утримались" - Еемае.
Рiшення прийняте одноgгайно.

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

По другому питаннк) Порядку денного:

Слухали:

Голову засiдання Наглядовоi ради, якиЙ зЕшропонував затвердити розмiр винагороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГD,
щодо наданшI посJtуг з управлiння активами Фонлу з BepecшI 20lб року у розмiрi 0;1% (куль цiлих одна десята вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питrlнцю не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена Еа гоJIосуванн;L

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присугнiх ца засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - н9мас,
"утримались" - нема€.
Рiшення прийняте одностайно.

ВиDiшцли:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з BepecшI 20lб року у розмiрi 0,17o (нуль цiлих одна десята вiдсотка) вiд BapTocTi
чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засiда

Ат <проспЕкт>

Голова Наглядовоi
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В. Ф. Рибчинський

