протокол

л} в/2016-03

АКЦIоНЕРного ТоВАРисТВА (ЗжритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний
ВЕНЧУРниЙ корпордтивниЙ IнвЕстицIйний Фонд <(CTIMA кЕпIтАл>

ЗасИання Наглядово[р.ади

.Щата, мiсце та чаС проведення засйання: 31 серпня 201б рокУ о l l:00 годинi за адресою: O4ll2, м. КиiЪ, вул. Сiкорського
Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, бул. l, нежЕтлове примiщення ЛЬ 522 (лiтера Г).

Присутнi Члени НаглядовоI ради АкцIонЕ.рного товАриствА <€АкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдниЙ
вЕнчурнИй корпорЛтивниЙ IнвЕстиЦlйниЙ ФонД (CTIMA кЕпIтАл> (надалi - Товариство, Фонд):
Голова Наглядово[ ради - Перепелиця Оксана Василiвна;
Секретар Наглядовоi ради - Гусейнова Ганпа Василiвна;
t[лен Наглядовоi ради - Гусейнов Сергй .Щамирович.
Засidання Наzляdовоt раdu вваэlсаюmься правомочнu]уru, mак як прuсуmнi l00

О%

склаdу Наеляdовоt раdu.

Порялок децний:

Про обранrrя Голови засiдання НаглядовоТ ради.
2. Про затвердженIIJ{ розмiру вин€городи ТоВ (кУА
Фонду.
1.

(IНВЕСТ-консАлтинГ> щодо надання посJцт з управлiння активами

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Гусейнову Ганну Василiвну, яка запропонувала обрати Головуючого на засiданнi
Василiвну.
Iнших пропозицiй по питtlнню не надходило.
Пропозицiя ГусейновоТ Ганни Василiвни цоставлена на голосуваIIшI.

- Голову

НаглядовоТ ради Перепелицо Оксану

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присднiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"5rц)имались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Обрати Головою засiдання НаглядовоТ ради - Голову НаглядовоТ ради Перепе.гrищо Оксану Василiвну.

По другому цитанню Порядку денного:
Слчхали;
Голову засiданrrя НаглядовоТ рад.I, який запропоЕIував затвердити розмiр винагород,r ТоВ (кУА (IНВЕСТ-конСАЛТИнГD,
щодо наданшI послуг з управлiння €lктивrlп{ц Фонду з BepecrшI 2016 року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд
варюстi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питtlнню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосранIuL

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утрима.пись" - немае.
Рiшецця прийняте одноqтайно.

Вирiшили:
Затвердити запропонов€lний розмiр винагороди з Bepectlrl 2016 року у розмiрi 0,0l% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд BapTocTi
чистих активiв Фонду за вiдцовiдний мiсяць.

Пiдппси:
Головуючий на засИаннi

АТ (CTIMA кЕПIТАЛ>

Голова Наглядовоi ради

Перепелиця О.В.

