ПРотокоЛ
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Засiдання IIаглядовоi радrr

ПУБЛIЧНОГО ЛКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (3АКРИТИЙ lIЕДИВЕРСИФIКОВЛUИЙ ВЕIiЧУРIIИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ШВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД <CAHTIM)
!а,г:r, Micrle та час проведсIlIля засiдапня: 30 листопада 2015 року о l0:00 годtrнi за адресою: 04l ]9,

пt,

KltiB. вl,л.

Зоологiчна, 5/1, корпус 3.

Пpllc1,Irli: Члени НаглядовоТ ради _ ПУБЛlЧНОГО АКЦlОНЕРНОГО 'ГОВАРI,1СГВА (:]А KPI lT l ]il
нЕдивЕрсиФlковАнии вЕнчурнии корпорАтИвНИЙ lнвЕстицlЙнllЙ ооllд (('лtl'l'lN4, (.цlr_л i -

Фонл):

- Гон.rарснко Сергiri Олександровлl.r
Секретар Наг;rядовоi радrr - Лелека Тетяна Петрiвна
Члеtt I|аглядовоI радп - Япiцька Ларпса Аrrатолiiвllа

Го;rовir Нлl "ця,tовоТ радrr

ЗaciOctttHsL I-IаzllяDовоi'

padu вваэtсаюmься право,мочl!чмЩ пlак як прuсупtнi lte

.Mettute ttilrc 2/3 i'i ctt.lctdy.

Порялок деtlнrrl-t:
1, Про обраrtня Голови засiдання Наглядовоi ради.
2, Про затвердження розмiру винагороди ТОВ (КУА <lIlвест-Консаптинг) щодо надаIlня послуг з ytlpaBliHH,t
активалltr Фонду,

По перtrlопtу питанlIкl Порядку дснного:
СлyхалIl:
CeKpeтap Лелека Тетяна Петрiвна, яка запропонувала, обрати Головою засiдання НаглядовоТ рад].t
НаглядовоТ ради Гончаренко Сергiя Олександровича,

-

Голову

[trшлrх пропозицiй по питаннIо не надходило,

Проtlозltчiя Ле.tеки Тетяни Пеrрiвни поставлена на голосувirння,

голосчвалlt:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"про,ги" - немас,
"утрttмапись" - немас.

Рiшенtlя прl ritняте одностаjiно.

Виrriпrlt.пrt:
Обратrt Головою засiданЁя Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Гончаренко Сергiя Олеr<сандровиIlа.

По дрчгопr} пltта}iню Порядку деtrного:
Слyха.пlt:
Голову засi.lання НаглядовоТ ради. який запропонував заlвердllти розмiр вrtнагороли шо сплilчу( гься ТОВ r I()'Д
кIнвсст-Консалтинг) щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з грудrrя 2015 року у розмiрi 0,1% (нl,ль
цiлrлх сlдttа llесята вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фоtlду за вiдповiдний мiсяr{ь.
ltlшtlх пропозицiй по литанI{]о не надходило.
Проrrозицiя Го;rови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голосування,
Го:IосytrалlI:
"за" - 100 (С,го) вiдсотrtiв приоутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"про,гlt" - tteMac,
"утрtlлtал ись" - немас.
Рiшенttя прtrйняте одностайно.

Вирitrttrли:
Затвсрдити розмiр винагороди що сплачуеться ТОВ ,,КУА ,,Iнвест-Консалтинг ", щодо цадання послуг з управлiнн,t
актиl]аNли ФоIIду з грудня 20l5 року у розмiрi 0,1% (нуль цiлих одна десята вiдсоr,ка) вiд BapTocTi чllстлIх ак,г]II]lв
Фон:Iу за вi](повiдrlий мiсяць,
ПLцrrltclt:
кOрпOрАтilвний

Головл засi,lапttя Наглядовоi радIr Фонду
гон.rареlrкtl Сергiй олександровпч

lнвrстиц|йнtjй ФOнд

"CAHTlM"

