IIротокол Nьв/2016-03
Засiдання Наглядовоi ради
ПУБЛIЧНОГ О АКЦIОНЕРНОГ О ТОВАРИС ТВА (ЗАКРИТIДl НЕДИВЕРСИФIКОВАIIИI1
вЕнtlурнrлЙ корпорАтивIIиI1 IнвЕстицIfulлЙI Фонд <дIнЕро>

.Щата,

мiсце та час проведення засiдання: 31 серпня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: 041 19 , м. КиiЪ, вул.

Зоологiчна, 5l1, корпус З.

Присутнi: Члени Наглядовоi ради ПУБЛFIНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗДКРИТИЙ
нЕДивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицлйний Фонд кщIнЕро> (далi Фонд):

Голова Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй Щамирович.
Секретар Наглядовоi ради - Терещенко В'ячеслав Олександрович.
Член Наглядовоi ради - Пан Анастасiя Володимирiвна.
Засidання Наzляdовоi раdu вваэtсаюmься правох|очнuлnu, mак як прuсуmнi не ]иенlае нiж 2/3

li'

clcaady.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердженнJI розмiру винагороди ТОВ кКУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)) щодо наданнJI послуг з
управлiння активами Фонду.

По пеоu,ло"uч паmанню поDяdку deHHozo слvхалu:
Гриненко Свiтлану Степанiвну, яка запропонувала обрати Головою засiдання
Гусейнова Сергiя .Щамировича.

-

Голову НаглядовоТ ради

Голосува,lа:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради (Гусейнов C.t., Терещенко В.О., Пан А.В.),
"проти" - нема€,
"утримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.
Bupitulbou:
Обрати Головою засiдання

- Голову Наглядовоi

ради Гусейнова Сергiя ,Щамировича.

По dрvzому пumанню поряdку deHHozo слvхалu:
Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди, що сплачуеться ТОВ
кКУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)) щодо наданнjI послуг з управлiння активами Фонду з вересня 2016 року у
розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по даному питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голосуваннJI.
Голосувалu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi НаглядовоТ ради (Гусейнов
"проти" - немае,

С.,Щ.,

Терещенко В.О., Пан А.В.),

"5,тримались" - немас.
Р iшення прийняте одностайно.

вuрiсuuлuz

Затвердити розмiр винагороди, що сплачусться ТОВ кКУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ> щодо надання послуг з
управлiння активами Фонду з вересня 2016 року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi

чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Голова засiдання Наглядовоi ради Фонду
Гусейнов Сергiй Щамирович

