протокол л} в/201б_02
АкцlонЕрного товАриствд (?дкритиЙ н Еди вЕрсиФIковлниЙ
вЕнчурн}Й корпордтивний lнвЕстиц|йний оонд
"пглйм iHBBсTMBHT"

3асiдання Наглядовоi ради

{ата, мiсце тд час проведенНя засиавня: 3l березнЯ 2016 рокУ о 10:00 годинi за адресою: 04112, м. КиiЪ, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, буд. 1, нежитлове примiщення Л9505 (лiтера Г).
Присутнi Члени Наглядовоi ради_ ДКЦIОнЕрного

товдриствд (здкРиТиЙ нЕдивЕрсиФlковдниЙ

ВЕНЧУРНИЙ кОРпоРАтивний IнвЕстицIйний оонд (прлйм IHBEсTMEHi; (налалi товариство,
Фонд):

Голова Наглядовоi радп - Сокольницькпй Юрiй Iгорович;
Секретар IIаглядо8оi ради - Трофпмчук Сергiй Вiкторович;
tIлец НаглядовоI
ради - Подвеза Юлiя Олександрiвна.
Зqсidання Наz,'lяdОвоi рqdu вваuсаюПься правомочнлL\lu, mак як прuсуmнi l00

Порядок денний:
про обрання голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердженIul розмiрУ винагородИ Тов (кУА
1,

О%

(IнВЕст-консДЛТИНГ)

активамIt Фонду.

По першому питанню Порядку денного:
Слчхали:

Трофимчута Сергiя ВiкторовИча, якиЙ запропон}заВ обрати Гопов}точим
СокольниrФкого Юрiя Iгоровича.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Трофштчука Сергiя BiKTopoBlтtla поставлена на голосранв{.

cшady Наеltяdовоi' раОu-

щодО надання послуг з управлiння

на засiданнi Голову Наглядовоi

ради

голосували:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткЬ rцlисутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Обрати Головою Засiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Сокольницького Юрiя Iгоровича.

По другому питанню Порядку денного:
Слчхали:

голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди
(IнвЕст-консДЛТинГ),

тов

ккуд

щодо наданtU{ послуг з управлiНня активами ФонДу з квiтня 20lб року у розмiрi 0,07% (нуль
цiлих ciм сотих вИсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуванIllI..

голосчвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утрtалались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiццли:
Затвердити запропонований розмiр винагороди з квiтrrя 2016 року у розмiрi 0,07% (нуль цiлих ciM сотIж вiдсотка) вiд

BapTocTi чистих активiл Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засiданнi

Ат <прАим

Голова НаглядовоI ради

Ipgl!-a
r-"*ffi*jfifl:"'

I?

ж
7Ф
r:нlеjЁlнЁ .'i

\ssяo\
овrэ и deld

Сокольницькпй Ю.I.

