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(ЗАкРиТиЙ нЕДиВЕрсиФIковАниЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицйний Фонд (прАйм IHBEсTMEHT)

Засiдання Наглядово[ рали АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

,Щата, мiсце та час проведення засiдання: 3l травня 2016 року о 10:00 годинi за адресою:
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, бул. 1, нежитлове примiщення Nэ505 (лiтера Г).

04ll2, м. КиiЪ,

вул.

Присугнi Члени Наглядово[ рали АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (3АКРиТLЙ нЕДиВЕРсиФIкОВАниЙ
ВЕНtIУРниЙ корпорАТивниЙ IнвЕсТицrЙниЙ ФоНД (прАйм IHBEсTMEHT>> (надалi _ товариство,
Фонд):

Голова Наглядовоi радп - Сокольпицький Юрiй Iгорович;
Секретар Наглядовоi ради - Трофимчук Сергiй Вiкторович;
Член Наглядовоi ралш - Подвеза Юлiя Олександрiвна.
Засidqння Наеляdово| рqdu вваэtсаюmься правомочнu!уtu, mак як прuсуmнi l00

1.

О%

склаdу Наеляdовоi раdu.

Порядок денний:
Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.

2. Про затвердженнlI розмiру винагороди ТОВ кКУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) щодо наданнrI послуг з управлiння
активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слчхали:
Трофимчука Сергiя Вiкторовича, який запропоFryвав обрати Головуючлтlпл
Сокольницького Юрiя Iгоровича.

на засiданнi Голову

НаглядовоТ ради

Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Трофимчука Сергiя Вiкторовича поставлена на голосраншI.

голосували:

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоiради,
"щ)оти" - немае,
";,ц)Liltlались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Обрати Головою засiдання НаглядовоI ради - Голову Наглядовоi ради Сокольницького Юрiя Iгоровича.

По другому питанню Порядку денного:
Слyхали:

Голову засiдання НаглядовоТ ради, який запропон}ъав затвердити розмiр винагороди
кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)), щодо надання послуг

ТОВ

кКУА

з управлiння активами Фонду з червнlI 2016 року у розмiрi 0,5 % (нуль
цiлих п'ять десятих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуванIuI.

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"щ)оти" - немае,

"5rц)имались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити зацропонований розмiр винагороди з червня 2016 року у розмiрi 0,5 % (нуль цiлих п'ять десятих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистI]D( активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:

Головуючий на засйаннi

АТ КIIРАИМ IHBECTMEHT)
Голова Наглядовоi ради

Сокольницький Ю.I.

