пРотокоЛ Ng В/2016-02
АкцIонЕРного_тоВАРиств+ (ЗАкритиЙ нЕд.IвЕрсиФIковлний
вЕнчурний корпорАтивний lнвЕстиlшlниЙ оонд <ппсо кАпIтлл>

3асiдання НаглядовоI радп

,Щата, мiсце

та час проведення засiдання:

3l

березня

20lб року о 11:00 годинi за адресою: 04112, м. КиiЪ, вул.

Сiкорського Iюря aBiaKoHcTpyKTopa, буд.1, нежиле прш,лiщення Nэ 506 (лiтера Г),

Наглядовоi ради. АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСтВА (3АкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
BEHIIyPHIй корпорАтивниЙ lнвЕстиtцrп{иЙ Фонд (п tо кдпIтдл> (надалi - товариство, Фонд):

ПрпсуIнi Чл€ни

Голова Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
Секретар Наглядово'i ради - Яременко Ярослав Васпльович.
rLлен Наглядовоi
ради - Серотюк Богдан Васильович.
Засidqння Нqzмdовоt

рйu

вваэ!саюпься правомочнuл|u, пак як прuсуmнi 100

О%

cMady Hazlaooaoi раОu.

Порядок денний:

Про обрашrя Голови засiдання Наглядовот ради.
2. Про затверддення розмiру винагороди ТОВ (КУД (IНВЕСТ-КОНСДЛТИНГ)
активами Фонду.
1.

щодо наданIuI послуг з управлiнrrя

По першому питанllю Порядку денного:

Слчхали:

Яременко Ярослава Васильовича, який запропон}ъав обрати Головою засiдання
Сергй Вололимировича. Iншlл( пропозицiй по питанко не надходиJIо.
ГIропозичй Яременко Ярослава Васильовича поставлеЕа на голосраню{.

-

Голову Наглядовоi ради Сулаrркого

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"ррtтмались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Випiшпли:

()6рапu Голtовою зqсidqння Н(ЕJlяdовоi раOu - Гопову Нqz,,lяdовоi'
раdu Сулацькоео Серziя Волоdцlluровччq,

По другому питанвю Порядку денного:

Слчхали:

Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонрав затвердити розмiр винагороди
(IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ), щодо наданнJI послуг з

1..гцlавлiння актI8ами Фонду з квiтня
цiлих п'ять сотrлr вiлсотка) вiд BapTocTi чистих aKTrBiB Фонду за вiдповiдний мiсяць.

ТОВ

(КУА

20lб року у розмiрi 0,05% (нуль

Iнших пропозичiй по питанню Ее над(одило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голос)ванIul.

голосували:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
")дримыrись" - немае,

Рiшення прийrяте одностайно.

Виоiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з KBiTlя 20lб року у розмiрi 0,05% (Еуль цИих п'ять сотrл< вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих aKTrBb Фонду за вiдповiдний мiсяць.

пiдписи:
9|,lP А tн4]Чq

Головуючий на засiлаппi

АтdнкокАпIтАл>

Голова IIаглядовоI радш
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Сулацький С.В.

