протокол

}lъ в/201б-07

Засiдання Наглядовоi ради

пуБлIчного АкцIонЕрного товАриствА <ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдниЙ вЕнчурниЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ГЛОБАЛ>

,Щата, мiсце

та час проведення засiдання: З0 пистопада 2016 року о 11:00 годинi за адресою: м, КиiЪ,

Сiкорського Iгоря ABiaKoHcTp}KTopa, бул.

1, оф. 524.

вул.

IIрисутнi: Члени НаглядовоТ ради ПУБЛIЧНоГо АкцIоНЕРноГо товдриствд кздкритий
НЕДИВЕРСИФКОВАниЙ ввнчУрниЙ корпорАтивний tнввстицIйний Фонд (глоБдл) (далi _
Фонд):

Голова наглядовоI ради - Ахременко BiKTop Михайлович1
Секретар наглядовоi ради - Рибчинський Вiталiй Федорович;
Член наглядовоI ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
Засidання Наzltяdовоi, раdu вваэtсаюmься правол4очнlllуtu, mак як прuсуmнi 100 % склаdу Наzляdовоi'
раdu.

Порядок денний:

1.

2.

Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
Про затверДженнЯ розмiрУ винагородИ ТоВ кКУА
управлiння активами Фонду.

кIНВЕСТ-КонсАлтиНГ> щодо надання послуг

по першомч питанню порядкy денного слyхали:
Рибчинського Вiталiя Федоровича, який запропонував обрати Гоповою засiдання
Ахременка BiKTopa Михайловича.

-

з

Голову Наглядовоi ради

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

Вирiшили:
Обрати Головою засiдання

По

- Голову

НаглядовоТ ради Ахременка BiKTopa Михайловича.

dоуzолпч пumанню поояDкч deHHozo слvхалu:

ГоловУ засiдання Наглядовоi ради, який запропонуваВ затвердити винагороду тоВ кКУд (IHBECTконсАлтИНГ> щодО наданнЯ послуГ з управлiнНя активамИ ФондУ з груднЯ 2016 рокУ у розмiрi 0,03Оlо (нупь
цiлих три сотих 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 присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Затвердити розмiр винагороди

ТоВ кКУА кIНВЕСТ-КонсАлтинГ> щодо надання послуг

з управлiння активами

ФондУ з груднЯ 2016 рокУ у розмiрi 0,03% (нуль цiлих три сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за
вiдповiдний мiсяць,

Пiдписи:
Голова засiдання НаглядовоТ ради Фонду
Ахременко BiKTop Михайлович
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