Засiдання Наглядовоi ради

протокол
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АкцIонЕРного_ тоВАРистВА (3АкРитиЙ нЕД{ВЕРсиФIкоВАниЙ

ВЕНtIУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД (IHKO КАIIIТАЛ)

[ата, мiсце та час проведеЕня засiдання: 29 вересIiя 2015 року о 12:З0 годинi за адресою: 04i12, м. Киiв, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, бул.l, нежиле прrлr,riщення N 506 (лiтера Г).
Присутнi членп наглядовоi ради АкцtОнЕРн_ОгО_тоВАРистВА <ЗАкРитиЙ нЕДивЕРсиФrкоВдниЙ
ВЕНtГУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦШНИИ ФОНД (IHKO КАПIТАЛ> (надалi - Товариство, Фонд):
Голова НаглядовоI радп - Яременко Ярослав Васильович1
Секретар Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович;
Член НаглядовоI ради - Серотюк Богдан Васильович.
Засidання Наапяdовоi раdu вваэrcаюmься правомочнuмu, mак як прuсуmнi I00

О%

Порядок денняй:
l. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердження розмiру винагороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)
актlвами Фонду.

смйу

Наzляdовоi pctdu,

щодо ЕаданIlя rrослуг з управлiнвя

По першому питанню Порядку денного:

Слчхали:
Сулацького Сергiя Володимировича, який запропо}ryвав обрати Головуrочим на засiданнi Голову Наглядовоi ради

Яременко Ярослава Васильовича. Iншю< пропозицiй по питанню не надходило,
Пропозицiя Сулачького Сергй Володимировича поставлена на голосранюI.

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткЬ присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"1триммись" - немае.
Рiшення прийняте одностайно,

Випiшили:
Обрати Головою засiданrrя Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Яременко Ярослава Васильовича.
По другому питанню Порядку денного:

Слчхали:

Голову засiдання Наглядовоi радr, який запропонував затвердити розмiр винагороди
(lНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ), цодо наданнJI послуг

ТОВ

(КУА

управлiння активамл Фонду з вересЕя 20l5 року у розмiрi 0,0l% (нуль
цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активЬ Фонду за вiдповiдний мiсящ.
Iнших пропозичiй по пlттанню не ЕадходшIо.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлеflа ва fолосуванIlJI.
з

голосчвалц:
"за" _ l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немас,
Рiшеняя прийняте одностайно.

Випiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з вересю{ 2015 року у розмiрi 0,0l% (шуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

пiдписи:
Головуючий на засiланнi

АТ (IHKO кАпIТдJь)
Головs НаглядовоI ради
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Яременко Я.В.

