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3асiдання наглядовоi рали АКЩlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИ Й

Н

СДИ ВВРСИОIКОВДН

вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнввстицrЙниЙ Фонд (стIмл кЕпIтлл>

Дата, мiсце та час проведення засiдапЕя: 04 сiчtiя 20lб року о 1 1:00 годинi за адресою:

0З 150,

И

Й

м. КиiЪ, вул, AHpi Барбюса,

бул. Nэ 5-Б, оф. 10.

присутвi члени наглядовоi ради ЖЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ Н ЕДИВF:РСИФtКОВAН ИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙЕиЙ Фонд (стIмл кЕпIтАл> (надалi - товариство, Фонд);
Голова Наглядовоiрадп - Перепелпця Оксана Василiвва;
Секретар Наглядовоi радц - ГусейЕова Ганпа Василiвпа;
Член IIагляловоi радц - Гусейнов Сергiй Дамировцч.
Засidання Наzttяdовоt раdu вваэ!саюпl,ся правомочнuмu, пак як прuсупнi 100

О%

смаdу Наемdовоi

pqOu-

порядок децний:

Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради,
2. Про затвердх(енця розмiру винагороли ТОВ <КУА (lНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)
Фонду.
1.

щодо надання послуг з управлiння аmивами

По першому питанвю Порядку деппого:
Слчхалш;
Гусейнову Ганну Васtллiвну, яка запропоrrувала обрати Голов}точого на засiданнi
Василiвну.
Iнших пропозицiй IIо питанню не надходило.
Пропозичiя ГусейновоТ Ганни Василiвни поставлена на голосування.

- Голову

НаглядовоТ ради Перепелицю Оксану

Голосyвдли:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Нагляловоi рали,
"проти" - немае,
"уtримались" - немае.
Рiшення прийняте одltостайЕо.

ВпDiшплп:

Обрати Головою засiдаrrня Наглядовоi ради - Гопову Наглядовоi ради Перепелицю Оксану Василiвцу.
По другому пптанцю Порядку д€пного:

щудщi

Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди ТОВ

(КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ),

щодо надання послуг з управлiння акгивами Фонду з сiчня 2016 року у розмiрi 0,1% (нуль чiлих одна десята вiдсотка) вiд BapTocTi
чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iцших пропозliцiй по питаЕню не надходило,
Пропозичiя Голови засiданrrя Наглядовоi ради поставлена на голосуваннJI.

голосувалп:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти"

- fiема€,
"),тримались" - нема€.

Рiшення прийняте одностайно,

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр винаюроди з сiчня 2016 року у розмiрi 0,1% (нуль цiпих одна десята вiдсотка) вiл BapTocTi
чистих активiв Фонду за вiпповiдний мiсяuь.

IIiддддд:
Головуючий ва здсЦаннi

Ат <стIмл кЕпIтАл>

Голова Наглядовоi ради

Перепслиця О.В.

