протокол J\i24
Засiдання Наглядовоi рали

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НВДИВВГСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ДIНЕРО)
.ЩаТа, МiСце

Зоологi,пrа,

та час проведення засiдання: 12 сiчня 2015 року о 10:00 годинi за адресою: 04119 , м. КиiЪ, вул.

5i 1,

корпус 3.

Присутнi: Члени Наглядовоi ради ПУБЛННОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (€АКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФlковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицйниЙ Фонд <<.щIнЕро> (далi Фонд):

Голова Наглядовоi ради _ Гусейнов Сергiй .Щамирович,
Секретар Наглядовоi ради - Гриненко Свiтлана Степанiвна
Член Наглядовоi ради - Федоров Антон Володимирович.
Засidqння HazMdoBoi'padu вважаюmься право.л4очнLlмu, mак як прuсупнi не менше нiэtс 2/3 il'сrспаф.

Порядок деннпй:
1. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. ПРО Затвердженtrя розмiру винагороди ТОВ
управлiння активами Фонду.

(КУА

<Iнвест-Консаптинг)) щодо наданнJ{ посл)г з

По пеошому пumанню поDяlкч deHHozo слvхаLlu:
Гринеtжо Свiтлану Степанiвну, яка за[ропоц/в:}ла обрати Головою засiдання
Гусейнова Сергiя .Цаv ировича.

-

Голову Наглядовоi ради

Голоqлвалu:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"),тримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вuрitаuлu:
Обрати Головою засiданrrя - Голову Наглядовоi ради Гусейнова Сергiя Щами;lовича.

По dрvzомч пumаннtо поряlку deHHozo слчхмu:
ГОлову засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди, що сплачусться ТОВ
<КУА кIнвест-Консалтинг)> щодо надання посл)л з управлiння активами Фонду за сiчень-лютий 2015 року у
розмiрi 0,05% (нуль цiлlгх п'ять сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiднi мiояцi.
Iнших пропозицiй по даному питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосування.

Голоqlвалu:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв прис}тнiх на засйаннi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
"угримались" - немае.
Рiшення гцlийтrяте одностайно,

вuрiutuлul

Затвердити розмiр винагороди, що сплачуеться ТОВ <d(YA <Iнвест-Консалтинг)) щодо надання посл},г з
% (нуль цiлих п'ять сотих вiдсотка) вiд
управлiння активами Фонду за сiчень-лютий 2015 року у
1'- ) il г, :] iir;
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiднi мiсяцi.

Пiдписи:
Голова засiдання Наглядовоi ради Фоцду
Гусейнов Сергiй,Щамировпч
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