Засiдання Наглядовоiради

протокол

}l! в/2016-03

дКЦIоНЕРНого ТоВдРисТВд <ЗдкРиТиЙ нЕДиВЕРсиФIкоВдниЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРДТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <ПРОСПЕКТ>

Щата, мiсце та час проведення засИання: 30 вересня 20lб року о 12;00 годинi за адресою: 04||2, м. Киiв, вул. Сiкорського
Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, буд.1, нежитлове примiщення Ns 504 (лiтера Г).

Присутнi Члени Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАкРиТиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
ВЕнчурниЙ корпордтивниЙ IнвЕстицrЙниЙ Фонд <dIPocпEKT>> (надалi - товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Рибчинський Вiталiй Федорович.
Секретар Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
Член Наглядовоi ради - Полторак Аttдрiй Вiкгорович.
Засidання Наzляdовоt раdu вваэtсаюmься правомочнuмu, mqк як прuсуmнi I00

94

склаdу Наuпdовоi padu,

Порядок делrций:

Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердженIuI розмiру винагороди ТОВ кКУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ>
Фонду.

1.

щодо надання послуг з управлiння активами

По першому питанню Порядку денного:

Слyхали:

Полторака Андрiя Вiкторовича, яка зЕшропонувала обрати Головуючим на засiданнi Голову Наглядовоi ради Рибчинського
Вiталiя Федоровича.
Iнших пропозицiй по питilнню не надходиJIо.
Пропозицiя Полторака Анлрiя BiKTopoBl,FIa поставлена на голосуваIшrl.

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"rIроти" - немае,
"угримались" - Еема€,

Рiшення прийняте односгайно,

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

По лругому пцтанню Порядку денного:

Слyхали;

Голову засiдацня Наглядовоi ради, який запропо}IувЕlв затвердити розмiр виIrагороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ),
щодо наданшI посJгуг з управлiння Еlктивами Фонду з жовтнlI 2016 року у розмiрi 0;01% (нуль цiлих одна сота вЙсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанЕю не надходипо.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голосуванш{,

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
";дримались" - цемае.
Рiшення прийняте одностайно.

ВиDiшили;
Затвердити запропонований розмiр винагороди з жовтrul 2016 року у розмiрi 0,0l% (пуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi
чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
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В. Ф. Рибчинський

