протокол ль в/201б_03
дкlЦОнЕРного ТоВдРисТВд (ЗдкРитиЙ нЕДиВЕрсиФIкоВдниЙ
вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний оонд <овгЙ>

Засiдання Ilаглядовот радп

Дата, мiсце та час провед€ння

засiдацня: 29 лютого 2016 року о 10:00 годинi за адресою: 01014, м. Киiъ, вул.

Командарма Каменева, бул. Л! 4-А, офiс 2.

тоВАРистВл <3АкритиIi нЕди вЕрсиФlковдний
вЕнчурниЙ корпорлтивниЙ IнвЕстицlЙниЙ Фонд (оБрIЙ> (надалi - товариство, Фонд):
Пршсутнi t{лени НаглядовоI ради АКЦlОНЕРНОгО

Голова НаглядовоI ради - Перепелиця Оксана Васплiвна1
Секретар Наглядовоi ради - Гусейнова Ганна ВасилiвЕа;
Член Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй Дамирович.
Засidання HaaяdoBoi' раdu ввасlсаюпься правомочнllмu, mак як прчсуmнi 100

Ой

склаdу Нааояdовоi раdu.

порядок денний:
l. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради,
2. Про затверлження розмiру винагороди ТОВ (КУД dНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ> щодо надання послуг з управlriння
актrшами Фонду.

По першому питанпю Порядку денного:
Слчхали:
Гусейнову ГанIrу Василiвну, яка запропоц,ъала обрати Головуtочого на засiданнi
Оксану Василiвну.
Iнших пропозицiй по питанI о не надходило.
Пропозичiя Гусейновоi Ганни Василiвни поставлена на голос)лання.

- Голову

НаглядовоТ ради Перепелишо

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiпсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"1тримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

ВиDiшилц;
обрати Головою засiданrrя [lаглядовоТ ради - Голову наглядовоi ради перепелицю оксану ВасилЬну.

По лругому питанню Порядку денного:
Слчхалп:

Голову засiдання наглядовот ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди
кIНВЕСТ-КоНСдЛТинг), щодо

тоВ

кКУд

надання послуг з управлiння активами Фонду з березня 20lб року у розмiрi 0,2% (нуль
цiлих двi десятих вiпсотка) вiл BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Нагrrядовоi ради лоставлева ва голос).ванIя.

голосували:

"за" - 100 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немае,
Рiшення прийttяте одностайно.

Виоiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з березня 20lб року у розмiрi 0,2% (пуль цiлих двi десятих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

IIiдддsд:

Головуючий ца засИаннi

дт (оБРIЙr,

Голова Наглядовоi ради

Перепелиця О.В.

