протокол ль23
Засiдапня Наглядовоi радп

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ

вЕнчурЕиЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд (дlнЕро>

.Щата,

мiсце та час проведення засiдання: 28 листопада 2014 року о 10:00 годинi за адресою: 04119 , м. КиrЪ,

вул. Зоологiчна,5/l, коргryс 3.

Присутнi: Члени Наглядовоi ради ПУБЛННОГО АКЦIОНЕРНОГО _ ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд <фIнЕро> (далi _
Фонд):

Голова Наглядовоi ради * Гусейнов Сергiй ,Щамирович.
Секретар Наглядовоi ради - Гриненко Свiтлана Степанiвна
Члеш Наглядовоi ради - <Dедоров Антон Володимировпч.
Засidанltя HazlяdoBoi'padu вваэюаюmься правомочнlLDtц, mак як прuсуmнi не "MeHtue нiэtс 2/3 ii'скпаDу.

Порядок денншй:
1. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердження розмiру винагороди ТОВ <КУД <<Iнвест-КонсалтинD) щодо надання посл)г з
1.правлiння активами Фонду.

по перtuомч пumанню попяlкч deHHozo слvхалu:
Гриненко Свiтлану Степанiвну, яка запропонувала обрати Головою засiданrrя
Гусейнова Сергiя Щамировича.

-

Голову Наглядовоi ради

Голоqлвалu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае,
Рiшен ця прийrrяте одностайно,

Bupitulbru:
Обрати Головою засiдання - Голову Наглядовоi ради Гусейнова Сергiя ,Щамировича.

по

dpvzoMy пutпаtlttю поряdкч leHHozo слvхалu:
Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонрав затвердити розмiр винагороди, що сппачусться ТОВ
<КУА кIнвест-Консалтинг) щодо надан}lll посл).г з 5rправлiння активами Фонду за грулень 2014 року у розмiрi
0,15% (нуль цiлих п'ятнадцять сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по даному питанню не надходило.
Пропозицй Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуDання.

Голосувмu:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"1тримались" - немае.
Рiшення прийrrяте одностайно.

Варiшuлu:
Затвердити розмiр винагороди, що сплачуеться ТОВ <КУА <<Iнвест-Консалтинг) щодо надання посл}т з
управлiння активами Фонду за грудень 2014 року у розмiрi 0,15% (нуль цiлих п'ятнадцять сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:

'6Z1.:::'ri

Голова засiдання Наглядовоi ради Фонду
Гусейнов Сергiй Щамирович
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