протокол ль в/2017-01
АКЦIонЕрного товАрисТВА (ЗАкРитиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
вЕнtIурний корпорАтивниЙ IнвЕстицIйниЙ ФонД (ДУКАТ гРУп)

Засiдання Наглядовоi ради

ffата, мiсце та чаС проведеннЯ засiдання: 3l сiчнЯ 2017 рокУ о 10:00 годинi за адресою: 04|12, м" КиiЪ, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, бул, 1, нежиJIе примiщення лъ 506 (лiтера Г).

Присутнi Чл.ени Наглядово[ рали, АКЩIонЕрного

товАристВА (ЗАкРитиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
вЕнtIурнИй корпоРАтивниЙ IнвЕстиЦrйниЙ ФонД (ДУКАТ груп> (надалi - Товариство, Фонд):
голова Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
секретар Наглядовоi ради - Рибчинський Вiталiй Федорович.
Член Наглядовоi ради - Ахременко BiKTop Михайлович.
Засidання Наzляdовоi'раdu ввqэ!саюmься правоvпочнlllilu, mqк як прuсуmнi t00 % склаdу Наеляdовоi padu.

Порядок денний:
Про обрання Голови засiдання Наглядовоiради.
2. ПрО затвердження розмiрУ винагороди ТоВ кКУА
активами Фонду.
1.

(IНВЕСТ-кОнсАлтинГ) щодо

наданнrI послуг з управлiння

По першому питанню Порядку денного:

Слyхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонував обрати Головlточого на засiданнi
Сулацького Сергiя Володtтtrлировича.
Iнших пропозицiй rrо питанню не надходило.
Пропозичiя Рибчинського Вiталiя Федоровича поставлена на голосуваннrI.

-

Голову НаглядовоТ ради

голосували:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради (Сулацький С.В., Рибчинський в.Ф., Дхременко в.м.),
"проти" - немае,
"утрlлr,tались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

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

По другому питанню Порядку денного:
Слyхали:

ГоловУ засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди тоВ
кIНВЕСТ-КОнсАлтинГ),

кКУА

щодО наданнrI послуГ з управлiннЯ активамИ ФоrцУ з JIютогО 2017 року у розмiрi 0,01% (нуль
цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило,
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуваннrL

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради (Сулачький С.В., Рибчинський в.Ф., Дхременко в"м.),
"проти" - нема€,

"1,"гримались" - немас.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

ТоВ (кУА (IнВЕСТ-кОнсАлтинГ), щодо надання послуг з управлiння
активами Фонду з лютого 2017 року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фо"ду за
вiдповiдший мiсяць.
ЗатвердитИ запропонований розмiР винагородИ

Пiдписи:

Головуючий на засiданнi

АТ (ДУКАТ ГРУП>

Голова Наглядово'i ради
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Сулацький С.В.

