пРотокоJI

N9 33/4

3асЦання Наг.lядоlrоi ралtt

пуБJIIчного дкцIонЕрного ТоВлРисТВА (зАкритий IIЕдивЕрсиФп{оl}лItиЙ l}Еltчу1,IIиЙ
корпоI,АтивниЙ IнвЕстиIIIЙrrиЙ ооttд ослII,гIм>
[а,га, rtiсцс.tа liac проr]едеIIня засiданIlя:
Зоолоl iчна, 5/l, корпус 3.

Зl

жовтля 20l5 року

о l0:00 годинi за адресоlо: 0'l1]!),

пr. l{иТв_

B5.1t,

,говАрI,Iс,гвА KJ,\Kpll Illi]
пprrcl,rlli: члени нагляловот ради_ пуБл]чного 45ч]911рIо|9
нЁдивЕрсиФп(овдний вЕнчурний корпорАтивний lнвЕстицIйI IlJй Фон/] <()дI I'|'I\1,1 (,1lrrri
Фон.0:
радlл - Гончаренко Сергiй Олексапдрови,r
Секрс гrtр Наглядовоi радrt - Лелека Тетяна Петрiвна
Члеtt llrrгляловоi радlr - Яtliцька Ларllса Анатолiiвна

Головl [Ilt ля,,lовоi

Зсtсidспtня IlazltlLOoBo-: раdu вваэ!саюmься правомочнlмu, пlак як пpltl:yпttti tte .trcHute 1li)]c 2/з ii сli.'lаdу,

Порялок дсItlrllй:

1, Про обраrrrrя Головл засiлання Наглядово'i ради.

2. Гiрu затверлlrcIшrя розмiрУ винагородИ ТоВ

(кУА

<<Ittвест-Консап,гинг)

lll()Jo Ilа.r(аIltlя lloc] уг з

vrtp:tB littttl

активаrl]l Фонду.

По перuIопrу пиr,аtrtlrо Порялку денного:

Слylа,llll:

запропонувала, обрати Головоtо засiдаtttlя Нагля.цовоТ радrt
Олександровича.
Нагля.,ювоТ 1lади Гоrtчаренко Сергiя

еЫроrр Л.п.пu Тетяна Пстрiвна, яка

-

Голову

Itlltrlx rtропозttцiй по питанl{]о не надход}lло.
проtrоlltцiя Ле:еки Те,гяни Петрiвни поставлена на голосуванIlя.

Гolrtlc vtr:r;Il r:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"про,гLI" - }lема€,
"yTpI I]\1а]ись" - HeN,Iae.

Рirrlенtlя прltliняте одностайно.

Bttoillrlt.цtt:

Офатrr Головоrо засiданliя l{аглядОвоi ра,lи - ГоловУ НаглядовоТ ради Гончаренко Сергiя ОлексаIl,ilровtt,tа,
По другоtлl1 пLтitIlню Порrtдку деtllлого:

СлYlа:lll:

qл:ий запропонував
rяпи який
1яппопончRаR затвердити
затвеп розмlр вttнагородtl l]lo c]l,i IачYсгься'г()в (I{)A
Голов1, засi,lання НаглядовоТ ради,
листопада 2015 РОКУ У РОЗМiРi 0.(l%,
< IH всс,г-кон caltTttgг) щодо надання послуг з управлiння активами Фоrrду з
(ltулr, цiлrлх rlicTb десятих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих aKTtIBiB Фонду за вiдповi,цнllГr мiсяr(ь.

Itrпtих проп,lзtlцiй по IlитаннIо не надходило.
проtrозицiя Головl,t засiданItя Наглядовоi ради поставлена

IIа

голосуванItя.

Гоltllсyвалrt:
"за" - ]00 (Cтo) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"llpo,t,tt" - Ite1,1ac:,
||,,lp,l\li|, |ис|"' - H-.VaC.

Рiшеllll>l прllйняте одностай но_
Виrriпtlr.пrt:
Зетвср,цtlти розмiр винагороди I1(о оплачусться тов ,,куД ,,Iнвест-Коttсалтинг ", щодо ltадання послуг з управ_п] нllя
а](ти!й\tи Фоttлу з листопада 20l5 рокУ у розмiрi 0,6ОЩЩль цiлих шiс,],ь десятих вiдсотка) вiд Bapr ocTi чl tc,l,ttx

акlиl]iв с)оtlду зе вiдповiднllй мiсяць.
Пiлltttctt:

z

,,здкритий
вЕliчурнr]й

ГоJI(,ltil засiдtlIlIIя Наглядовоi радп Фонду

Гоtгtарсlllсо Сергiй Олексаllдровlrч

\

нцизatс]JфjкOвАll}li

кOрпOяА внIi
lивЕстицiйняй ФOнд

"cA}|Týlm"

