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Засiдання Наглядовоi ради

ПУБЛIЧНОГО ЛКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВЛ (ЗЛКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРIIИЙ
КОРПОРЛТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД
"CAHTIM>
Щата, мiсце та час проведення засiдання: 26 лютого 2015 року о 10:00 годинi за адресою: 04l19, м. Киiв, вул.
Зоологiчна, 5/1, корпус 3.

Присlтнi: Члени Наглядовоi ради_ П}ЪЛIЧНОГО А5ЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФКОВАНИИ ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦlИНИИ ФОНД <CAHTlMll (далi
Фонд):

-

Голова Наглядовоi радrr - Гончаренко Сергiй Олександрович
Секретар Наглядовоi ради - Лелека Тетяrlа Петрiвна
Член IIаглядовоi ради - Янiцька Лариса АrrатолiiЪна
Засidання НаzляDосоi раёu вваэlсаюmься правомочнамu, mак як прuсупlнi не MeHute нiэлс 2/3 li склаdу,

Порядок денний:

l. Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.
2. ПРО Затвердхення розмiру винагороди ТОВ (КУА кIнвест-Консалтинг) щодо надання послуг з управлiння
активами Фонду.

По першому питанню Порядкт денного:
Слчхали:
СеКРеТаР ЛеЛека Тетяна Петрiвна, яка запропонувала, обрати Головою засiдання Наглядовоi ради
Наглядовоi ради Гончаренко Сергiя Олександровича.

_

Голову

Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Лелеки Тетяни Петрiвни поставлена на голосування.

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немас,
"утримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Виrriшили:
ОбРаТИ ГОЛОВОЮ ЗаСiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Гончаренко Сергiя Олександровича.

По другому питаrrнlо Порядку деlrllого:

Слчхали:
голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди що сплачусться

Тов ккуд

кlнвест-Конса,,lтИнг) щодо наданнЯ послуг з управлiНяя активами ФоНду за березень 20l5 року травень 20l5
року
у розмiрi 0,35% (нуль цiлих тридцять п'ять сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний
мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосрання.

голосчвали:

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

ВлtDiшили:
ЗаТВеРДИТИ РОЗмiр винагороди що сплачуеться ТОВ ,,КУА ,,Iнвест-Консалтинг ", щодо надання послуг з
управлiнttя
аКТИВаМИ ФОНДУ березень 2015 року - травень 2015 року у розмiрi 0,35% (нуль цiлих тридцять п'ять сотих вiдсотка)

вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Пiдпtлсп:
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нцивЕрсиФlхOвАнии

Голова засiдаrrня Наглядовоi ради Фонду
Гончаренко Сергiй Олексаrlдрович

lнsЕстнцlйний

\\ч^r...lаr/ 1:\
а\
Ф \ l".","ьi*азiпяrй,/+-

4n}!--Z.\,_'-lr_ ]и

