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ль в/201б-01

засiдання наглядово[ради АКЦIоНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАýРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД <ПАРИТЕТ-ВТ>

.Щата, мiсце та час проведепня засИання: 01 листопада 2016 року о 11:00 годинi за адресою; 041.|2, м, Киiв, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, буд.1, нежитлове примiщенIuI N9 505 (лiтера Г).

присутнi члени наглядовоi ради АкЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпордтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд <ПАРитЕт-вт>> (надалi - товариство, Фонд):
Член Наглядовоi ради - Юдiна Олена Валентинiвна.
Член Наглядовоi ради - Таргонський Олег Iванович.
Член Наглядово[ ради - Глущенко ,Щенис Олександрович
Засidання Наzляdовоi'раdu ввасtсаюmься правомочнurru, mак як прuсуmнi l00

О%

склаdу Наzляdовоi padu.

Порядок денний:

Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.
2. Про затвердження розмiру винагороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ))
Фонду.
1,

щодо надання послуг з управлiння активами

По першому питанню Порялку денного:
Слчхали:
Таргонського Олега Iвановича, який запропонував обрати Головуючим на засiданнi Голову Наглядовоi ради Юдiну ОленУ
Валентинiвну.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Таргонського Олега Iвановича поставлена Еа голосування,

голосчвали:

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

ВиDiшили:

Обрати Головою засiдання НаглядовоТ ради - Голову НаглядовоТ ради Юдiну Олену ВалентинiвнУ.

По другому питанню Порядку денного;

Слухали:

ГоловУ засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди ТоВ (кУА (IнВЕсТ-коНСАЛТиНГ),
щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з листопада 201б 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 голосування.

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"утримались" - нема€.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГD, щодо надання послуг з управлiння
активами Фонду з листопада 2016 року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв ФонДУ За
вiдповiдний мiсяць.
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