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Засiдання Наглядовоi рали АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ВЕНЧУРНИЙ КорпорАтивний

(ЗАкритий нЕдивЕрсиФIковАний

IнвЕстицйний Фонд (IHKo кдпIтАл)

Щата, мiсце та час проведення засiдання: Зl серпня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: 041,|2, м. КиiЪ, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, буд.1, нежlале пршuiщення Ns 506 (лiтера Г).

АКIlIонЕрного товАристВА (ЗАкРитиЙ нЕдивЕрсиФIковдниЙ
вЕнlIурнИй корпоРАтивниЙ IнвЕстиЦIйниЙ ФонД (IHKO кАпIтАл> (надалi - Товариство, Фонд):
Присутнi Чл.ени Наглядовоi рали

Голова Наглядовоi ради - Сулацький Сергiй Володимирович.
Секретар НаглядовоI ради - Яременко Ярослав Васильович.
Член Наглядовоi ради - Серотюк Богдан Васильович.
Засidання Наапяdовоi раdu вваэtсаюmься

правол|очнлl"л]tu,

порядок денний:
Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердження розмiру винагороди ТоВ кКУА
активами Фонду.
1.

mак як прuсуmнi t 00 % оспаdу НаеляDово| padu.

кlНВЕСТ-КОнсАлтинГ) щодо

наданшI послуг з управлiнtrя

По першому питанню Порядку денного:
Слyхали:

Яременко Ярослава Васильовича, який запропонував обрати Головою засiдання
Сергiя Володлшuировича. Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Яременко Ярослава Васильовича rrоставлена на голосуванIш.

-

Голову Наглядовоi ради Сулацького

голосували:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Обраmu Головою засidання Наzляdово| padu - Голову Наеляdовоi'раdu Сулацькоео Сереiя Волоduл,tuровuча"
По другому питанню Порядку денного:

Слyхали:

ГОлОвУ засiдання НаглядовоТ ради,

який

(IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГD, щодо надання послуг

запропонував затвердити. розмiр винагороди

ТОВ

кКУА

управлiння активами Фонду з Bepecнrl 20 l б року у розмiрi 0,005% (нуль
ЦiЛих п'ять ТисячЕих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуваннrI.
з

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае.

";,"гримались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

Випiшили:
Затвердити ЗаIIРОпонованиЙ розмiр винагороди з вересня 2016 року у розмiрi 0,005% (нуль цiлих п'ять тисячних вiдсотка)
вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засйаннi

дТ (IHKO кАПIТАл)

Голова Наглядово[ ради

Сулацький С.В.

