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Засйання Наг"rядовоi ралп

t]уI;.,II(Illого АItцlонЕрноfо товАриствА (зАкритиЙ l tЕдиItЕрсиФlков.\ltиЙ ltI]l

корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ ооrц "слII,tI
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Nt,l

та час проведення засiданtrя: 29 травня 20l5 року о l4:00 годиr:i за адресоIо: Ozt1l9,

,Щата, лriсцс

ltI

лr.

Киiв.

B1,;r,

Зоологiчна, 5/l, корпус З.

Пplrcy,rrIi: Члени Наглядовоi ради _ П}ЪЛIЧНОГО Аj(ЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТrIЁ1
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ ]НВЕСТИЦIИНИИ ФОLiД KCALIT]M> (далi Фон;t):

Гоllовl IIal

",rя;Iовоi радlл

- Гончаренко сергiй олександровпч

CeKlleTap IIаглядовоi радu - Лелска Теr,яна Петрiвна
Члеll IIаглrtдовоi ради - Янiцька ЛарIrса АнатолiiЪна

ЗосiDсппlя Наzляdово'i paOu вважалоmься правомочлtlLfulЩ пlак як llpucyпttti tte MeHute ttiэrc 2/3

i'1

ск-паdу.

Порrlдок дсuнlrI"t:
l , Пllо обраrrня Голови засiдання Наглядовоi ради.
2, Пlrо затвердження розмiру винагороди ТОВ кКУА <Iltвест-Консап,I,инг) щодо надання лосJiуг з yпpaB.riHH,r
актиllаrtл Фснду.

По пс;lшопtу пtIтaHtrro Порядку дснного:
Слyха.ltll:
Секретар Лелека Тетяна Петрiвна, яка запропонувала, обра-ги ГоловоIо засiдаlltlя Наглядовоi радr.t
НаглядовоТ ради Гончаренко Сергiя Олександровича.
[нших пропозицiГr по питаннlо не надходило,
ПроtIозицiя Ле_rеки Тетяни Петрiвни поставлена на голосування.

-

Голову

голосчlзалtt:

'

l 00 (С,го) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"лро г!l" - немас,
"1rтрttltla_lись" - немае.
Рiшен ня пр] Iйняте одностайно.

"за

вирiпtlrлrr:

ОбратIl ГоловоIо засiдання Наглядовоi

раlи - Голову Наглядовоi

ради Гончаренr<о Сергiя Олександровича.

По другопr1, пltтilllню ПорrIдку деIIного:

Слухалlr:

Голов_t ,aci Lання НаглядовоТ ради. який ]апропон)вав заlвердllтIt розviр винаrороди що сп 1.1lIv(lLcя IOB , К)'Л
<]нвсст-КонсалтtrнD щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з червllя 2015 рок1 v 1lозlliрi 0.З% (Hl:tb
цiлtrх три десяr,ttх вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фоllду за вiдповiдниli пtiсltць.
hlшlrх пропозицiir Ilо питаннIо не надходило.
Пропозrлцiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голосування.

Го.пtlсувалlt:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"про глI" - немае,
"утрIlпtа,rись" - немао.

РiшенI]я прIlrjняте одностал] но.

ВирiпtIIли:
Затвсрдити розмiр винагороди що сплачу€ться ТОВ ,,КУА ,,Iнвест-Консалтинг ", щодо l{адання послуг э уtlрав,tiння
три лесятих вiдсо,l,ка) вiд BapTocTi чltстих акгttвiв
а]<тиl]а}{1l Фонду з червня 20l5 року у розмiрi 0,З7о
Фон;tу за вijlловiдний мiсяць.
Пfutrrпсtr:

Го;tов:r зlсi.Irtlпlя НпглядовоТ радII Фонду

Гоlгrпрсtlко Сергiй Олексаrrдровllч

