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IIуI;;IIчItOго дкцIоIlЕрIIого товАриствА (зАIiри,гиЙ IIЕдиttЕрсIIq,Iкоli.\ llиЙ I]IlIчyl'Ilt{i,t
корпоl,АтиI]ниЙ IнвЕстиIIIЙниЙ,1,oltll "сАн,t INl,>
rtiсце та час проI]едеIIня засiдаlrllя: З0 вересня 2015 року

,Щаr,а,

о l0:00 годинi

за алресоlо: 041l9, rrl, I(иТв. Bl'rr.

Зоологiчна, 5/1, корпус 3.

Пplrcl,rlri: Членлt НаглядовоТ ради _ ПУБЛ]ЧНОГО АJ(ЦIОНЕРНОГО ТОВАI]ИСТВА кlJАКРИТI lii
нЕдивЕрсиФl]iовдний вЕнчурний корпорАтивний lнвЕстицlиl lии Фонд (слI11,1ч1) (дlшi
Qlort,l):

flill ляilовоi ради - Гончаренко Сергi}i Олександрови,r
Секрегар 1lаг;rядовоi радrr - Лелека Тетяна Петрiвна
tIлеlr IIпглядовоi радп - Янiцька Ларrrса АнатолiiЫtа

Го:tовrr

ЗсlсiОсltltя I!аеляdовоi' padu вваэlсаюmься правомочllll]llu, t]laг яtс llplt<,yttrti lt< .ltettutr, ttiltc 2/3 il сt;ludу.

Порядок леtlнrril:
1,

ГIl,о обраrrrrя Головлt засiдаttня НаглядовоТ ради.

2, Пllо зrгвер,llження розмiру винагороди ТОВ кКУА

<<Itlвест-Консап

гинг) щодо IIzч(аIll]я lIосJlуг з vпprB,tirttt,

ar<TuBarllt Фонду.

По перrlrопrу ппl aHlIKl Порядку дсrrного:

Слухалlt:
CeKperap Лелека Тетяна Петрiвна, яка запропонувала, обрати Головоtо засiдання НаглядовоТ
Нагляловоi ради Гончаренко Сергiя Олександровича.
htпtllx пропLlзицiГ{ по IIитанI{iо не надходило.
Проt,оlttцiя Ле,lеки Тегяни Петрiвни поставлена на голосування.
fo;rticvlraJtI

"за"

t

радrt

Голову

:

00 (Сто) вiдсоткiв прllсутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"llpo 1,1l" - t{eMaC,
")'трttпtа_rись" - непlае.
l

Рiшеяttя прtliiняте одностал"Iно.

ВиDilrttlllt:

Обр;lтtt Головоtо засiданнi НаглядовоТ ради - Голову Наг-пядовоТ ради Гончареttко Сергiя ОлексаtIJlровll'tа.

По друl-о[l), пrtтаltню Порllдку деIIного:
Слухалlr:
Головl,засi.lання l{аглядовоТ ради, якиil запропоI{ував заl,вердlIтll розмiр вrlнагоролIt Ulс, cll lilч\/€льс,l Г()В <,К)'д
<lHBcc г-Консilлтttвг) 11{одо надання послуг з управлiння аl(гивами Фонду з lков,гttя 2015 рок1 v 1lозlliрi 0.5% (Hl.ltr,
цiлttх It'ять -]есятих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiднlлй л,:iсяць.
Ittmttx пропозlrцiil по питанцIо не надходило.
ПроlrозI.1цiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуваllt{я.
Гоltttсytlалlt:
"за" - ]00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"llро гrt" - немас,
"vTpltirta_lись" - нсмас.
Рiшеttttя прttйняте одностайно.
ВиDiпrtr.пlr:

З"Йaрл,,r" розмiр вlлнагороДи що сплачуетьсЯ тов ,,ItyA ,,lнвест-Коl tсаптИItг ", щодО Ilцаtlня послуг з yttpaBliгtrtll
п'ять деся,гllх вiдсотка) вiд Bap-,,ocTi .tttстих актиtliв
al(т,I1l}aN11,1 Фонду з я<овтня 20l5 року у розмiрi 0,5% (
Фонjlу за вi.tповi,ltrиГr мiсяць,
Пiдrrlrсtt:
кl)рпOрАтивний

Го.,tс rrlt зitci,(atIrrrl Наг"лядовоi ради (Dtlllду

Гоlгrлрепко Сергili О;Iсксаltдровltч

l,{вЕсIицlйний ФOнд

"сАнтII!!"

