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(ЗАкритиЙ нЕдиВЕрсиФIковАниЙ
вЕнtIурниЙ корпорлтивниЙ IнвЕстицIйний Фонд (дукАт груп)

Засiдання Наглядовоi ради АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

.Щата, мiсце та час проведення засiдання: З0 грулня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: 04|12, м. КиiЪ, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, бул. 1, нежиле примiщенняJ\Ъ 50б (лiтераГ).

Присутнi члени наглядовоi рали АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНtIУРНИЙ КОрпОрАТиВниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд (дукАт груп> (надалi - товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
Секретар НаглядовоI ради - Рибчинський Вiталiй Федорович.
Член Наглядовоi ради - Ахременко BiKTop Михайлович.
Зqсidання Нааляdовоi' раdu ввасrcаюmься право/|4очнu]/,u, mак як прuсуmнi 100

1.

%о

cKaady Наzляdовоi' paOu.

Порядок денний:
Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.

2. Про затвердженнrI розмiру винагороди ТОВ кКУА (IНВЕСТ-КОНСАJIТИНГ))
активами Фонду.

щодо наданIuI послуг з управлiння

По першому питанню Порядку денного:
Слyхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який зацропонував обрати Головуючого на засiданнi
Сулацького Сергiя В олодимировича.
Iнших пропозицiй по tIитанню не надходило.
Пропозицй Рибчинського Вiталiя Федоровича поставлена на голос}ъаншI.

-

Голову Наглядовоi ради

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТради,
"проти" - немае,
"1,"грI-д4ались" - немас.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Сулацького Сергiя Володимировича.

По другому питанню Порядку денного:

Слyхали:

Голову засiдання НаглядовоТ ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди ТОВ кКУА

кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)), щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з сiчня 2017 року у розмiрi 0,05% (нуль
цiлих п'ять сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистID( aKTlBiB Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голос}ъаншI.

голосували:

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

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр виIrагороди ТОВ кКУА<IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)), щодо надання послуг з управлiння
активами Фонду з сiчня 2017 року у розмiрi 0,05% (нуль цiлих п'ять сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за

вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засiданнi

АТ (ДУКАТ ГРУП)

Голова Наглядово[ ради
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Сулацький С.В.

