пРоТоКоЛ Nq В/201б_02
АКIЦОНЕРнОго ТоВАриствд (здкритий нЕдивЕрсиФIковдний
ВЕНtIУРНИЙ КОРПОРЛТИВНIДi IЦВЕСТИЦЙШД;I ФОНД (IHKO ПРЕМIУМ>

Засiдання IIаглядовоI ради

[ата, мiсче та час проведення засiдання: 31 березня 2016 року о ll:00 годинi за адресою: 04112, м. Киiв, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, буд.l, нежлrле пршr.liщенlя Nч 50б (лiтера Г).
Прпсутнi rLпени Наглядовоi ради. АКШОНЕрного

товАриствд (ЗдкритIдl нЕдивЕрсиФIковлниЙ

вЕн!ryрнIд' кОрпорАтивIIиIi IнвЕстшцЙнИй оонд <rHKo ГПЕМIУl\б)

(цадалi - Товарпство, Фонд):

Голова Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Вололимпрович;
Секретар НаглядовоI ради - Серотюк Богдан Васильовпч;
Член наглядово'f ради - Рибчинський Вiталiй Федорович.
Засidqння Наzляdовоi

рйu

вваэtсаюпься правомочнuлlu, mак як прuсупнi 100

Порядок денний:
Про обрашrя Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердження розмiру винагороди тов (кУД
активами Фонду.
1,

О%

cMady Наашdовоi padu.

(IнВЕСТ-конСДлтинГ) щодо

По першому питанню Порядку денного:
Слчхалп:
Серотюка Богдана Васильовича, який запропонував обрати Головою засiдання

Сергiя Володlл,,rировича. IнIцю( пропозицiй по питанrrrо не надходило,
Пропозичй Серотюка Богдана Васшrьовиrlа поставлена на юлосуваншI.

-

надання посл},г

з управлiння

Голову IIаглядовоi ради Сулацького

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присуrнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
''1трtдлались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Випiшилп:
Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Сулацького Сергiя ВолодимировIдIа.
По другому питанню Порядку денного:

Слухали:

голову засiдання Наглядовоi ради, який запропон}ъав затвердити розмiр винагороди
(IнВЕсТ-консДлтинг),

тов

ккуд

щодо надzrнЕя послуг з управлiкня акгивами Фонду з квiтня 2016 року у розмiрi 0,05% (нуль
цiлих п'ять сотих вiдсотка) вй BapTocTi чистю< активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць,
Iнших rцlопозицiй по питаIlню не надходиJIо,
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голос)вашtя.

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiданнi Нагляловоi ради,
"проти" - немас,

"утршлались" - немае.

Рiшенrя прийняте одностайно.

Впрiшили:
Затвердити запропонований розмiр винагороди з KBiTrя 2016 року у розмiрi 0,05% (нуль цiлло( п'ять сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

пiдппси;
Головуючий на засiпаннi
лт <IHKo IIPEMIyM>
Голова Нsглядовоi рдди

Сулацький С.В.

