протокол }Ф в/2016-01
дкцIонЕРного тоВдРистВА (3дкРитиЙ нЕдиВЕРсиФIковлний
вЕt[tlурний корпорАтивниЙ tнвЕстицIйний Фонд <IHKo прЕмryм,,

3асиаЕця наглядовоt ради

Дата, мiсце та час проведення засiдацня: 04 сiчня 2016 року о ll:00 годинi за адресою: 04ll2, м. киъ, вул.

Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, бул.l, нежиле прп.riщення Ns 506 (лiтера Г),

дКцIОНЕРНОГО ТОВдРистВА <ЗАкритий нЕДивЕрсиФIковдний
ВЕНtlУРНИIl КОРПОРАТИВниIi IнВЕстицIЙниЙ оонд кпtко гпЕмrум> (налалi _ товариство, Фонд):
Прис}"тнi Чл.енц Наглядовоi ради.

Голова НаглядовоI ради - Сулацький Сергiй Вололпмировпч;
Секретар НаглядовоI ради - Серотюк Богдан Васильовпч;
rLлен НаглядовоI
радш - Рибчинськпй Вiталiй Федорович.
Засidання HazlпdoBoi padu вваэtсаюmься правомочн|lмu, пак як прuсуmнi 100

О%

склаdу Наеляdово'i раdu.

Порядок деннпй:

l. Про обрання Голови засiдання Наглядовот ради.
2. Про затверлження розмiру винагороди ТОВ <КУД (IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ) щодо надаш{,I послуг з управлiння
активами Фонду.

По rIершому питанню Порядку денного:
Слчхали:
Серотюка Богдана ВасильовI41а, який заIIропоЕував обрати Головою засiдання - Голову Наглядовоi радI Сулацького
Сергiя Володимировича. Iншlж пропозицiй по пrтгаш о не надходиJIо.
пропозицiя Серотюка Богдана ВасильовIr.Iа поставлена на голосранrur.

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присl.тнiх на засiданнi Наглядовоi рали,
"проти" - немае,
"),трп,rались " - немае,
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Обрати Головою засiданrrя Наглядовоi ради - Голову НагJLsдовоi ради Сулацького Сергiя Володимировича.

По другому питанню Порядку денного:
Слчхали:

Голову засiдашrя Наллядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди
(IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ), цодо наданrui

ТОВ

кКУД

тrосrryг з управлiння активами Фонду з сiчня 2016 року у розмiрi 0,0l% (нуль
цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяrр.
Iнших пропозицiй по питанню не надходшIо.
Пропозицй Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голос)ваннJl.

голосчвали:
"за'' - l00 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiдацнi Еаглядовоi ради,
"проти" - немае,

"),трrд.rмись" - немае.

Рiшенtrя прийняте одностайно.

Випiшили:

ЗаТвеРдити запропонований розмiр винагороли з сiчня 20lб року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

пiдписш:

Головуючий на засiданнi

Ат (IHKO пРЕМIУМ>

Голова НаглядовоI ради

Сулацький С.В.

