протокол лЕ в/201б-04
АкцlонЕРного тоВАРисТвА <злкритиЙ нЕдивЕрсиФl ковдн
вЕнчурнIдl корпорАтивниЙ IнвЕстицIIh{иЙ оонд

Засiдання Наглядовоi ради

иЙ

"овrIЙ>

{ата, мiсце та час проведення засИання: Зl березня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: 01014, м. КиiЪ, вул.

Команларма Каменева, буд, Nэ 4-А, офiс 2.

Присутнi IIленп Наглядовоi радп АКЩIОНЕРнОгО тоВАРистВА (3дкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
вЕrltrурниЙ корпордтивниЙ IнвЕстицlЙниЙ Фонд (оБрlЙ> 1налалi - товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi рали - Перепелиця Оксана Василiвна;
Секретар Наглядовоi ради - Гусейнова Ганна Василiвна1
Член НаглядовоI ралrr - Гусейнов Сергiй [амирович.
Засidання Наzляdовоi раdu вваэюаюmt ся правомочцullц пак як прuсуmнi 100

Ой

смйу

HaetпdoBoi' раdu,

Порядок денний:

Про обрання Голови засЦання Наглядовоi ради.
2. Про затвердження розмiру винагороди ТОВ (КУД (IНВЕСТ-КОНСДJIТИНГ>
активами Фонду.
1.

По шершому питанню Порядку денного:
Слухалп:
гусейнову Ганну василiвну, яка запропон}ъапа обрати Головуточого на засiданнi
Оксану ВасилЬну.

щодо наданюI послуг з управлiнtlя

- Голову

Наг,rядовоi ради Перепелиlдо

Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Гусейновоi Ганни Василiвви поставлена на голосуваЕня.

голосували:

"за" - l00 (Сто) вiлсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"1тримались" - немае.
Рiшенrя прийвяте одностайно,

Випiшили:
Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Перепелишо Оксану Василiвну.

По лругому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди

ТоВ (кУд

(IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ), щодо наданш{ посrryг з управлiння актившли Фонду з квiтня 2016 року у розмiрi 0,02% (нуль
цiлих двi сотих вiлсотка) вiл BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання НагrrядовоТ радш гrоставлена на голосування.

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
")дримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з квiтня 2016 року у розмiрi 0,02% (нуль цiлих двi сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистпх активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:

Головуючцй на засйаннi

Ат (оБРМD

Голова Наглядовоi ради

Перепелиuя О.В.

