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(ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
вЕнtIурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний Фонд (дукАт груп>

Засhання Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

.Щата, мiсце та час проведення засiдання: 31 жовтня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: O4l12, м. Киiъ, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, бул. l, нежиле примiщення Ns 506 (лiтера Г).

Присутнi Члени Наглядовоi рали АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРиТиЙ нЕдивЕРсиФIковАний

ВЕнtIУРНиЙ корпордтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ ФонД (ДУкАт груп)

(надалi _ товариство, Фонд):

Голова Наглядово[ ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
Секретар Наглядово[ ради - Рибчинський Вiталiй Федорович.
Член Наглядово[ ради - Ахременко BiKTop Михайлович.
Засidання Наеляdовоt раdu вваасаюmься правоJwочнuлru, лпак як прuсуmнi l00 % склаdу Наеляdовоi'раdu.

1.

Порядок денний:
Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.

2, ПРО затверджецнrI розмiру винагороди ТОВ
активами Фонду.

(КУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)

щодо наданнrI послуг з управлiння

По першому питанню Порядку денного:

Слyхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонував обрати Головуючого на засiданнi
Сулацького Сергiя Володш,rировича.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Рибчинського Вiталiя Федоровича поставлена на голосуваннr{.

-

Голову Наглядовоi ради

голосyвали:

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"1rгримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

ВиDiшили:
Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Сулацького Сергiя Володшuировича.
IIо другому питанню Порядку денпого:

Слчхали:

Голову засiдання НаглядовоТ ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди
кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)), щодо

ТОВ

кКУА

наданнrI послуг з управлiння активами Фонду з листопада2Olб року у розмiрi 0,1% (нуль

цiлих одна десята вiдсотка) вiд BapTocTi чистlD( aKTIBiB Фонду

за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голосуванIuI.

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"5lтримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно,

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з листопада 20lб року у розмiрi 0,1% (нуль цiлих одна десята вiдсотка) вiд

ffi

BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць,

Пiдписи:

Головуючий на засiданнi

ýrfl_ _,_,:$,iI].lIл.,.

АТ (ДУКАТ ГРУП)

.Na
Сулацький С.В.

Голова НаглядовоI ради
{Jry-iT-.
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