протокол

ль вд015_01

нЕДиВЕРсиФIкоВАниЙ
вЕнttурниЙ корпорлтивниЙ IнвЕстицЙнш;I Фонд (IHKO прЕмIум>

Засйання НаглядовоI ради АКIЦОнЕРнОГО ТОВАРИСТчА <ЗАкРитиЙ

.Щата, мiсце та час проведення засйанця: 29 вересня 2015 року о 12:30 годинi за адресою: 04l12, м. Киiв, вул.
Сiкорського Iгоря авiаконсцуктора, буд.1, нежиле прrа.лiщецця Ns 506 (лiтера Г).

присугнi rLп.енп наглядовоi рали. АКЦlоНЕРного..тоВАРиСтВА (зАItРитtДl НЕД.lВЕРСИФIКОВдНИЙ
вЕнч}?Iплй корпорАтивниЙ IнвЕстицЙниЙ Фонд (IHKO прЕмIум> (Irадалi - товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi рали -Яременко Ярослав Васильович;
Секретар НаглядовоТ радп - Сулацький Сергiй Володимпровtrч;
Член Наглядовоl ралв - Серотюк Богдан Васильовцч.
Засidання Наzляdовоi раdu вваэ!саюпься прqвомочнlllrlu, mак як прuqlmнi 100 %

смаф Наашdовоt раdu.

Порядок децпий:

l. Про обраяня Голови засiдання Наглядовоi ради,
2. Про затвердження розмiру виншороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОЦСАЛТИНГ)
актIаами ФоЕду.

щодо надirнrя послг з управлiнля

По першому пптанню Порядку денного:
Слчхали:
Сулацького Сергй Володимировича, який запропоIryвав обрати Головуючим на засiданнi Голову Наглядовоi ради
Яременко Ярослава Васильовича, Iшцюt пропозицiй по питанню Ее Itадходило.
Пропозичiя Сулачького Сергiя ВололимировиtIа поставлена на голос).ванюI.

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засйаннi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
")трима.,lись" - немас.
Рiшення прийняте одностайIrо.

Впрiшили:

Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi рали Яременко Ярослава ВасильовIт{а.

По другому питанню Порядку денного:
Слчхалп:

Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропон}tsав затвердити розмiр винагороди тоВ (кУА
(IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ), щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з вересня 2015 року у розмiрi 0,0l% (нуль
цiлих одца сота вiдсотка) вiд BapTocTi чиЬтих активЬ Фонду за вiлповiлний мiсяuь.
IнIцих пропозицiй по питанню не надходиJlо.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голос}ъаш{я.

голосували:

"за" _ l00 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi рали,
"проти" - немае,
")дримались" - немае.

Рiшення прийrняте одностайно.

Випiшили:

Затвердити запропонований розмiр винаIороди з вересня 2015 року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiл
BapTocTi чистих aKTlBiB Фонлу за вiдповiдний мiсяць.

II!щцýц:
Головуючий на засИаннi

Ат dHKo IIPEMIyM>

Голова Наглядовоi ради

