протокол

JФ 33/1

3асiдання НаглядоllоТ

pa7tIt

IIуI;JIlчного дкцIоItЕрIIого товлриствА <злкритиЙ IIЕдиI}ЕрсиФIкоlrАниЙ вЕItчуl'IIиЙ
корпорАтиl}ниЙ IнвЕстицIЙциЙ ооItл "сАн,t lM"
[ата, лtiсцt та rlac проведеlIня засЦанlrя: Зl липня
Зоолоl iчна, 5/l. корпус 3.

2015 року

о l0:00 годинi за адресоlо: 04ll9,

шr.

I(иТв. в),л,

Прlrсl,rпi; Членlt Наглядовоi ради _ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСTВА Kl],\Kl'llIIlil
нЁдйвврсиоtковдний вЕнчурний корпорАтивний IнвЕстицtйний оонд (сAгI'гIMD (дltлi
Фонл):

- Гort,rapeHKo Сергiri Олсксандровлrч
Секрсr,лр Наг;rядовоi радlr -Лелека Тетяна Петрiвна
Члеtt IIаг"цrrдовоI радlr - Янiцька Ларrlса Анатолiiвна
Го"цова IIaI ля;lовоI ради

ЗсtсiDсппlя Нсtzltяdовоi раdu вваэtсаIоmься правомочнL!мu, пlак як пpucytttHi tte MeHute tti.,c 2/З ii' cKlrtdy.

Порялок

дetrцlrr-t:

l. Про обраrlня Голови засiдаtlня Наглядовоi ради.
2. Про затвердЖення розмiрУ винагородИ ТоВ (кУА <Ittвест-КонсаптИнг)) щодО надання tlосJLуг з упрrв,,tiнн,t
актиtlалlи Фонду.

По ltcptrrolry ппl,анпкl IIорядку деrrного:
Слyltl,,ltt:
Ceop.rup Лелека Тетяна Петрiвна, яка запропонуваJIа, обрати ГоловоIо засiдання Наглядовоi ради
Нагл яllовоТ ради Гоrrчаренко Сергiя Олександровича.
lltшrtх пропозицiй по питаннIо не надходило.
Проrrозицiя Леrекrt Тетяни Петрiвни поставлена на голосування.

-

ГолоRу

Го.пtlсytlа.пlr:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"про гtt" - Herlae,
"),трtlлlа.rисt," - HeNlac.

Pil1leIllL

прI

Iйняlе одностайно.

ВирilIIItли:

ОбратIt Головоtо засiдання НаглядовоТ ра,ли - Голову НаглядовоТ ради Гончаренко Сергiя Олексаrl;tровл,rа.

По другопr1, rrIIтапню Порядку деIIного:

СлyхалIr:

Г-оп)'зu.i.tuп"" l{аглядовоi ради, який запропонуваВ затвердlIти розмiр вttнагородll що сплачу€ться ТоВ (кУА
0,5% (НУЛЬ
к ]н всс,г_Кон саптtIнг) щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з серпня 20l5 РОКУ У РОЗПliРi
цiлих rt'ять.lесятих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iltшlrх пропозицiir по питаннlо не надходило.
пропозицiя Го,rови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосування.
Гo;rocvtra",tl r:

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутrriх на засiданнi Наглядовоi ради,
"про гu" - немас,
"),трttлtа,rись" - немае.
Рiшенl tя прtt йняте одностал]но.

Вирilltrt"лll:

Затвсрдlлти розмiр вllнагороди
аl(тиRа!JIl Фонду з серпня

цо сплачусться ТОВ ,,КУА ,,[нвест-Консаптияг ", щодо надання послуг з управ.Ilнця

я,гь десятих вiдсотка) вiл BapTocTi чItс,ttlх ак,гltt;itl

20l5 року у розмiрi 0,5%

Фон:tу за вi]tловi.]ний мiсяць,
Пi]trlmcrr:

нц|.]вЕлa фli(OвАний

вrнчуFний
кOрпOрдтивний

lнвЕстицlйний ФOнд

Головл засllаltllя наглядовоi ради Фонлу
гoll.tapcllko сергiй ОлекслIlдровlrч

"CAHTlhrl"

