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дКщIонЕРнОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕнчrрний корпорАтивний IнвЕстицtйний Фонд <оБрIйD

засiдання наглядовоiрали

,Щата,

мiсце та час проведення засiдання: 29 квiтня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: 01014, м. КиIв, вул.

Командарма Каменева, буд.
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4-А, офiс 2.

присутнi Ifuени наглядовоi рали АКЩIонЕРнОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
впнЙурний корпорАтивний IнвЕстицrЙниЙ ФонД (ОБРIЙ) (надалi - Товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Перепелиця Оксана Василiвна1
Секретар Наглядовоi ради - Гусейнова Ганна Василiвна1
Член Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй.Щамирович.
Засidання Наzляdовоi раdu ввасtсаюmься правомочнuл4u, mак як прuсуmнi l00 % асоаdу Наеляdовоi раdu.

Порядок денний:

l. Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.
2. ПрО затвердженНя розмiрУ винагородИ ТоВ кКУА кIНВЕСТ-КОнсАлтинГ) щодо наданшI I]ослуг з управлlншI
активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:
Слчхали:

Гусейнову Ганну Василiвну, яка запропон}ъала обрати Головуючого на засiданнi
Оксану Василiвну.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Гусейновоi Ганни Василiвни поставлена на голосуваншI.

-

Голову Наглядовоi ради Перепеличю

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоiради,
"проти" - немас,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Обрати Головою засiдання Наглядовот Ради - Голову Наглядовоi ради Перепелицю Оксану Василiвну.

По другому питанню Порядку денного:

Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди тоВ кКУА
#..сiдання
активами Фонду з травня 2016 року у розмiрi 0,0l%
наданнrI поспуг з
кIнвЕст-кОнСдлТИНГ),
щодо
управлiння
цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходиIIо.
пропозичiя голови засiдання наглядовоi ради поставлена на голосування.

(НУЛЬ

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

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з TpaBHrI 20lб року у розмiрi 0,0l% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд

BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:

Головуючий на засiданнi

АТ (оБРIЙ)

Голова Наглядовоi ради
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Перепелиця О.В.

