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"олосування на засіданні Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів
зсо їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю,
в установленому законодавством порядку. Уповноважений представник Компанії та зберігана
= -ззво брать участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.
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обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої
повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його
обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Членів Ради та Голови Ради
першим у порядку денному.
4.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в
голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради. Кожен Член
Ради має тільки один голос.
4.10. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Голова
Ради організовує її роботу та головує на засіданнях Ради. Під час відсутності голови Ради його
повноваження на засіданнях здійснює один з членів Ради за її рішенням.
4.11. Ініціатором позачергових зборів Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач,
Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що
перебувають в обігу. Ініціатор проведення засідання Ради, з числа перелічених вище, не менше ніж за 10
(десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів ради про дату, час і місце проведення засідання
Ради, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.
4.12. Голова Ради обирається присутніми на засіданні членами Ради з їх числа простою більшістю
голосів та може бути переобраним у будь-який час.
4.13. Протокол засідання Ради фонду складається не пізніше 5 робочих днів після проведення її
засідання та надається керівнику Компанії.
У протоколі засідання зазначаються:
місце та дата його проведення;
особи, які брали участь у засіданні;
порядок денний;
питання, винесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які
голосували з кожного питання;
прийняті рішення.
Протокол засідання Ради підписується всіма членами Ради, що приймали участь у засіданні.
4.14. У разі зменшення мінімальної кількості інвесторів - членів Ради, засідання Ради не скликаються
до моменту досягнення необхідної кількості інвесторів - членів Ради (відповідно до вимог п.4.2. цього
Регламенту), а виконання функцій Ради тимчасово переходить до уповноваженого органу Компанії.
4 15. Рішення Ради з питань, віднесених до їх компетенції та які не суперечать чиному законодавству
країни, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за
=/конання рішень Ради несе керівник Компанії. Компанія у разі незгоди з рішенням Ради має право
- = ізва~и їй письмові зауваження. В такому випадку Компанія чи керівник Компанії не може нести
= -і"5 ; дальність про наслідки виконання рішень Ради щодо яких є зауваження.
4 16. Збитки, завдані активам Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання рішень Ради,
= - - - - д о з у ю т ь с я Компанією в повному обсязі. Компанія не несе відповідальності коли невиконання або
-е-алежне виконання Рішень Ради спричинено наступними обставинами:
- зV -а кокюктури ринка цінніх паперів, нерухомості, дор. металів, у наслідок чого укладення угод стає
недоцільним,
- БЛ'.'сза контрагента від укладення або виконання угод.
5, "орядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що
можуть бути сплачені Компанії.
5 " Е. нагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.
5 2. Е; -згсрода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується
-: 1 ,"
- еля закінчення календарного місяця.
5 2 Е, -згсрода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.
5.4.Е/значення
вартості
чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на
~ - ~ = = да-их середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього
зобочспз дня звгтного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок
= /-агород/ компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих
а<-/=:=. зд'/.сненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.
5.5. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5
в "со _ - = середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року,
ЗСЗСЗХОЕЗ-ОЇ в порядку, установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та
ФОНДОВОГО ринку. Остаточний розмір винагороди за цим пунктом визначається Наглядовою радою Фонду.
5.Є. За рішенням Ради Фонду Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може
тереЕ/.щувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік
понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

