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тоВАРиСтВА (зАкРитиЙ нЕДиВЕРсиФIкоВАниЙ
ВЕIГIУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ШВЕСТИЦЙНИЙ ФОНД (IHKO КАПIТАЛ>

Засйання Наглядовоi радп АКIЩОнЕРного

Дата, мiсце та час проведення засйацця: 04 сiчня 20lб року о 11:00 годшri за адресою: 04112, м. КиiЪ, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, бул.1, нежь,rе пршлiщення Nя 506 (лiтера Г).
радп_ АкцlонЕРн_ОгО_тОВАРиСтВА (зАкРитl,пi нЕД,lВЕРСиФlКОВАНИЙ
ВЕнtryРний коРпоРАТиВнии IнВЕстицIинии ФонД (IHKO кАпIТАЛ> (надалi - Товарпство, Фонд):

прис}тнi r{лени Наглядовот

Голова Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Вололимирович.
Секретар Наглядовоi ради - Яременко Ярослав Васильович.
Член Наглядовоi ради - Серотюк Богдац Васильович.
Зслсidацня Наемdовоi

рйu

ввqс!саюl ься правомочнuJrlu, mак як прuсуtпнi 100

О%

смаdу Наzляdовоi раdu.

Порядок денний:
tlpo обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. flpo затвердженrrя розмiру винаfороди ТОВ кКУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ> щодо наданн,l послуг з управлiння
1.

активами Фонду.

По першому пптанню Порядку денЕого:
Слчхали:
Яременко Ярослава Васильовича, який запропон}tsав обрати Головою засiдаIrня
Сергiя Володимировича. Iншю< пропозицiй по питанrпо не надходило.
Пропозичй Яременко Ярослава ВасильовIrttа поставлена на юлос).вання,

-

Голову Наглядовоi ради Сулацького

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присуrнiх на засИаннi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримапись" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшплц:

Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову Нагляловоi рали Сулацького Сергiя Володимировичa

По другому питанню ПорЯдку децного:
Слчхалп:

Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропо}Iував затвердllти розмiр винагороди ТОВ (КУА

(IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ), щодо наданtUl посJryг з управлirшrя активами Фонду з сiчня 20lб року у розмiрi 0,01% (нуль
цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнцих пропозицiй по питшlню не Еадходило.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голос)tsання.

голосчвалц:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"}трлтммись" - немае.

Рiшення прийпtяте одностайно.

ВиDiшили:

Затверлити запропонований розмiр винагороди з сiчня 201б року у розмiрi 0,0l% (нуль цйих одна сота вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсячь.

Пiдписп:
Головуючий на засiдапнi

Ат (IHKO кАIIIтАЛ>

Голова НаглядовоI радп

Сулацький С.В.

