IIротокол лъ в/201б_03
дКЦIонЕРного ТоВАРисТВд (ЗдкРиТиЙ НЕДивЕрсиФIковдниЙ
вЕнtIурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицrЙний Фонд KIHKO прЕмryм)

ЗасЦання Наглядово[ ради

.Щата, мiсце та час проведення засЦання: 3l травня 2016 року о ll:00 годинi за адресою:
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, буд.l, нежиле прлпr.tiщення J\Ъ 506 (лiтера Г).

04ll2, м. КиiЪ,

вул.

Присlтнi Члени Наглядово[ ради АкцtОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРиТиЙ нЕДиВЕРсиФIковАниЙ
ВЪ\\t\)}\\!\ii\\ОtýDtN\цВýui\\\rвъс\}\ц\ЙýпЙ ФDБД Klý\oý}ýMIyNl> tнадалi _товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович1
Секретар Наглядовоi ради - Серотюк Богдан Васильович1
Член Наглядовоi ради - Рибчинський Вiталiй Федорович.
Засidання Наеляdовоi раdu ввасrcqюmься правол4очнu.lуIu, mqк як прuсуmнi 100

1.

О%

Порядок денний:
Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.

2. ПРО ЗаТВеРдження розмiру винагороди ТОВ кКУА кlНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)
активами Фонду.

склаdу Ноеляdовоi раdu.

щодо наданшI послуг з управлiння

По першому питанню Порядку денного:
Слчхали:

СеРОтЮка БогДана Васrальовича, який запропоrryвав обрати Головою засiдання
Сергiя Володlшuировича. Iншrос пропозицiй по питанню не надходило,
Пропозицiя Серотюка Богдана Васильовича поставлена на голосуваннrL

-

Голову Наглядовоi ради Сулацького

голосyвали:

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"5rгримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
обрати Головою засiдання НаглядовоI ради - Голову НаглядовоТ ради Сулацького Сергiя Володимировича.

По другому питанню Порялку денного:
Слyхали:

Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропоFryвав затвердити розмiр винагороди ТОВ кКУА
КIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ),

щодо наданшt послуг з управлiння активами Фонду з червIuI 20lб року у розмiрi 0,0l% (нуль
цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню Ire надходило.
Пропозицiя Гопови засiдання НаглядовоI ради поставлена на голосраннrI.

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"уц)имались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з червIul 20lб року у розмiрi 0,0l% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць,

Пiдппси:

Головуючий на засiданнi

АТ (IHKO ПРЕМIУМ)

Голова Наглядовоi ради

Сулацький С.В.

