засiдання наглядовоi рапи

пРоТокоЛ N9 В/201б-03
АкIщонврilю-товдрйствд<,здкритиЙнЕДиВЕРСИФIКОВАНИИ

(ПРАЙМ IHBECTMEHT>
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРЛТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

.Щата,

годинi за адресою: 04l]'2, м, КиТв, вул,
мiсце та час проведецня заеИання: 29 квiтня 2016 року о 10:00

Ciuopc"*o.o Iгоря авiакон.фуоrорч, бул.

1, нежитлове

примiщення }Ф505 (лiтера Г),

товдристВд (ЗдкРитиЙ нЕдивЕрсиФковлниЙ
rнввстицrйний Фонд (прАйм IHBEсTMEHT>> (надалi - ТоварисТВО,

Присутнi Члени Наглядовоi рапи ДКЩIонЕрного

вЕнчурнии
Фонд):

корiЬ;;iййfrи

Голова Наглядовоi ради - Сокольницький Юрiй Iгорович1
Секретар Наглядовоi ради - Трофимчук Сергiй Вiкторович;
Член наглЯдовоi радИ - Подвеза Юлiя Олексанлрiвна,
mак як прuсуmнi I00 % скпаdу Наzляdовоi padu,
Засidання Наzляdовоi рqdu вважаюmься правомочнцJч,u,

Порядок денний:
Про Ьбрurrо Голови засiдання Наглядовоi ради,
2. про затвердження розмфу винагороди тов uкуд
активами Фонду.

1.

кIнвЕст_консдлтинг)

щодо наданн,I послуг з управлlншI

По першому питанню Порядку денного:

Слyхали:
п:---^__^^----^ -""i" запропонував
оаmпппп/ряR обрати
обпяти Головуючим на засuIaHHi Голову Наглядовоi ради
fro6r*-uynu Сергiя Вiкторовича, який
Сокольницького Юрiя Iгоровича.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило,
на голос)ъанн,I,
Пропозичiя Трофимчука Сергiя Вiкторовича поставлена

голосчвали:

йL

100 (-фо) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,

"утрIдuались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

Випiшили:

Наглядовоi ради Сокольницького Юрiя Iгоровича,
Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову

По другому питанню Порядку денного:
Слyхали:

розмiр винагороди тоВ кКУА
ГоловУ засiдання Наглядовоi ради, який запропонрав затвердити
ФоЕду З TpaBHrI 2016 РОКУ У РОЗМiРi 0,07% (НУЛЬ
кIнвЕст_консдлтинг), щодо надання послуг з управлiння активами мiсяць,
вiдповiдний
Фонду за
цiлих ciM сотих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих актлшiв

Iнших пропозицiй по питанню Ее Еадходило,
Еа голос)ъання"
ПропозЙчiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена

голосчвали:

Б""--о)

вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,

"проти" - немас,

"1,"гримались" - немае.

Рiшенttя прийняте одностайно.

Вирiшили:

TpaBHJl zOlB
Затвердити запропонований розмiр винагороди.з
вiдповiдний
за
Фонду
активiв
вартоЪтi чистих

пiдпlIсlt:
Головуючий на засiданнi

Ат (прлЙм IHBEсTMEHT)
Голова Наглядовоi ради

мiсяць,

ffi?

u;týY розмiрi

0,0'7О/о

(нуль чiлих ciM сотих вiдсотка) вiд
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