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АКЦIоНЕРЦоГо ТоВАРисТВА<<ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРДТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД <<CTIMA KEПITAJЬ>

ЗасЦання Наглядовоiради

Щата, мiсце та час проведення засИання: 30 вересня 2016 року о 1 l:00 годинi за адресою: 041112, м. КиiЪ, вул. Сiкорського
Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, бул. l, нежитлове примiщення ЛЪ 522 (лiтера Г).

Присутнi l[леци Наглядовоi ради дкцIонЕРного ТоВАРисТВА <здкРиТиЙ НЕдивЕрсиФIковдниЙ
ВЕнЧУРниЙ корпОрЛТиВниЙ IнВЕСТицIЙниЙ Фонд <(CTIMA кЕпIтАл)> (налалi - товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Перепелиця Оксана Василiвна;
Секретар IIаглядовоi ради - Гусейнова Ганна Василiвна;
Член Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй ,Щамирович.
Засidання Наеляdовоi раdu ввасtсаюtпься правомочнuJwu, mак як прuсуmнi l00

26

склаDу Наеляdовоt раdu,

Порядок денний:

Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердженшI розмiру винагороди ТОВ кКУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГD
Фонду.

1.

щодо надсlння послуг з управлiння активами

По першому питанню Порядку денного:

Слyхали:

Гусейнову Ганну Васшriвну, яка запроцонувала обрати Головуючого на засiданнi
Василiвну.
Iнших пропозицiй по питанню н9 надходило.
Пропозицiя Гусейновоi Ганни Василiвци поставлеЕа на голосуванIuI.

- Голову

НаглядовоТ ради Перепелицю Оксану

голосyвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,

"5/,ц)имались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

ВиDiшили:
Обрати Головою засiдання НаглядовоТ ради - Голову Наглядовоi ради Перепелищо Оксану Василiвну.

По лругому питанцю Порядку денцого:

Слyхали:

Голову засiдання Наглядовоi ради, який зацропоцув.lв затвердити розмiр винагороди ТОВ <КУА кIНВЕСТ_КОНСАЛТИНГD,
щодо надашuI послуг з управлiння активами Фонду з жовтtul 2016 року у розмiрi 0,03% (нуль uiлих три сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чиOтих активiв Фонлу за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питацню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради постilвлена на голосувацшI.

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,

"5rц)имались" - немае.

Рiшення прийняте одноgтайно.

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з жовтIш 20lб року у розмiрi 0,03% (нуль цiлих три сотих вiдсотка) вiд BapTocTi
чистих акгивiв Фонлу за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засhацпi

АТ <CTIMA KEПITAJID

Голова НаглядовоI ради

Перепелиця О.В.

