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Засiдання Наг.tядовоi ралtr

IIуБJIIчIIого АкцIонЕрного товАриствл (зАкритиЙ lIЕдивЕрсиФIковлllиЙ I}ЕIltIурIlиЙ

корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ ооIlд

<слн,г

lM)

[aтa, rriсцс та час проведепня засИанrrя: Зl серпня 20l5 року о l0:00 годиlli за адресоlо:

0;11]9, лr. l(иТв_ вул,

Зоолоl iчна, 5/l, корпус 3.

Прпсуr,rli: Членш Наглядовоi ради _ ПУБЛIЧНОГО А5ЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИ'I'ИЙ
НЕДИВЕРСИФПiОВАНИй ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦlИНИИ ФОНД <CAH']-IM> (дll_лi
Фон,1):

- Гоrtчаренко Сергil-л Олсксаltдрович
Сеrtllегар Ilаг;Iядовоi радrt - Лелска Теlяна Петрiвпа
Члеlt ]lаглядовоi радrr - Яlriцька Ларtlса АнатолiТвна
Го;rовlt f[tI ля;lовоi радп

Зсtсiiспtня НаzllяDовоi' padu вваэtсалоп,lься правомочлluмu, lllaK ,!к tlpucyппti

tte .ltettutt,

ttiэt 2/3

i|'i

ct:.lctdy,

Порядок депнllri:

1. Про обраrlня Голови засiлання Наглядовоi ради.

2, Про затвердження розмiру винагороди ТОВ кКУА кlнвест-Консалтинг) щодо ltадаt]ня лосJlуг з ytlpaBliHH,t
актиllамt.t Фонду,

По rrepttrolty пlrr aHtrKl Порядку дснного:

Слyrл.ltrt:
CeKpeтap Лелека Тетяна Петрiвна, яка запропонувала, обрати Головою засiдаIiня I,Iагля.цовоi радrt
Наглядовоi ради Гончаренко Сергiя Олександровича.
IIlшrrх пропозицiй по питанню не надходило.
ПроttозItчiя Леrеки Тегяни Петрiвни лосlавлена на голосувdнllя.
Го..ltlсyвалlr:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв прuсутнiх на засiданнi НаглядовоТ
"ltpo гlt " - lteltac,

-

Голов1,

радлI,

"),Tpr tпttt-,tисt," - ttcMae,

Рiлlенllя прltйняте одностаr:1но.
BrrpirrllIлll:

Обратrt Головою засiданйя НаглядовоТ ради - Гопову НаглядовоТ ради Гончаренко Сергiя Олександровича.

По другопr1, rtlrTitltHю Поряtдку деIlного:

Слуrалtt:

Го,rовl,засi.lаttнlt Наг,,rядовоТ ради. який запропонував затвердltти розмiр вllнагороди що сплirч)/сгься 'I'OB кКУА
к IH всс г_Кон салтлtнг) щодо надаl{ня послуг з улравлiння активами Фонду з вересtlя 2015 рок1' у розпriрi 0.4% (rrylll,
цiлtlх ,tотирlt десятих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiднtлй мiсяць.
lttmrrx пропозицiй по питанн]о не надходило.
Проlrозицiя Го,rови засiдання НаглядовоТ ради поставлена lla голосува1]I{я.
Го"посyвалrr:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"Irpo ги" - }Ie\4aC,

"чтрltлlалисL" - немае.

Рiшенtlя прtIйняте одностайно.
ВиDitttrlлlr:
Затвсрлt,rтtl эозлtiр вtлнагородII

цо сп,лачу€ться ТОВ ,,КУА ,,[нвест-КоItсалr,инг ", Itlодо

актиl]аrlи Фонду з вересня 20l5 року
активiв Фонду за вiдповiднtлй мiсяць.

у

розмiрi 0,4% (нуль цiлих

ПiлпIrсtl:
Гo;rtlBir засilаtпIя НаглядовоТ радlл Фонду

Гопчарепкtt Сергiй ОлексаrIдровlrч

чо,г1.1ри деся,гt.tх

]]адаIlr]я лослу] з yIlpaB,lilII{,I

вiдсотка) вiд Bapr,lcTi чtrсt

tr,

