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АкцlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД (}АКРИТИЙ НЕДИ ВЕРСИФlКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (CTIMA КЕПIТАЛ>

засiдання наглядовот р.ади

Дата, мiсце та час проведення засiдання: 29 сiчня 20lб року о l1:00 годинi за адресою: 0З l50, м. КиiЪ, вул. AHpi Барбюса,

буд. N9 5-Б, оф. 10.

присутнi члени Наглядовоi ради АКЦIОНЕJНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАН ИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицtйниЙ Фопд <стIмл кЕпIтАл> (надалi - товариство, Фоцд):
Голова Нагдядовоi рали - Перепелиця Оксаца Васцлiвна;
Секретар НагляловоI ради - Гусейнова Ганна Васплiвна;
Члец Наглядовоi радtr - Гусейнов Сергiй,Щампрович.
Засidання Наеляdовоi padu ввахаюmься правомочнuмu, пак як прuсупlнi l00

О,4

сюаdу Наеltяdовоi раdu-

Порядок децнпй:

l. Про

обрання Голови засiданru НагляловоТ рми.
2. Про затвердженlrя розмiру винагороди ТОВ (КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)
Фонду.

щодо надання послуг з управлiння акгивами

По першому пптrrrцю Порядку денного;

слчхалп:

Гусейнову Ганну Василiвну, яка запропонувала обрати Головуочого на засiданнi - Голову Наглядовоi ради Перепелицю Оксану
Василiвну.
lнших пропозицiй по питанню це надходило.
Пропозичiя ГусейновоТ Ганни Василiвни поставлена на голосування.

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi ра.чи,
"проти" - немае,
"утримались" - н€мае,

Рiшення прийняте одностайио,

ВпDiшпли:

Обрати Головою засiдання Нагlrядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Перепепицю Оксацу Василiвну.
По другому питаЕню Порядку девного:

Слухали:

Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винаюроди ТОВ (КУА (lНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ),
щодо надання послуг з управлiвня активами Фоцду з лютого 2016 року у розмiрi 0,03% (нуль цiлих три сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чисгих активiв Фонлу за вiлповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питirнню не надходиJIо.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голосуванюI.

Щщi

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Нагlrядовоi ради,
"проти" - нема€,
"угримались" - немае.
Рiшення прийняте одцостайно.

ВшDiшили;

Затвердити запропоновацl-rй розмiр винагороди з сiчця 20lб року у розмiрi 0,03% (нуль цiлих три сотих вiдсотка) вiл BapTocTi
чистих аtтивiв Фоцду за вiдгrовiдний мiсячь.
II!ддд.gд!

Головуючпй нд засйапнi

Ат (сTIMA кЕпIтАЛ>

Голова Наглядовоi радп

Перепелиця О.В.

