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(ЗАкРиТиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
вЕнчурниЙ корпордтивниЙ IнвЕстицIйний Фонд <сTIMA кЕпIтдл>

Засiдання Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА

Дата, мiсце та час проведення засhання: З l жовтня 20lб року о 11:00 годинi за адресою: 04]112, м. КиiЪ, вул. Сiкорського
Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, бул. 1, нежитлове примiщення JФ 522 (лiтера Г).

присутнi Члени наглядовоi ради АкцIОНЕРнОГО ТОВАРИСТВА dАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОрпордТиВниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд <(сTIMA кЕпIтАл> (налалi _ товарпство, Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Перепелиця Оксана Василiвна1
Секретар Наглядовоi ради - Гусейнова Ганна Василiвна1
Член Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй Щамирович.
Засidання Наzляdовоi' раdч вваэtсаюrпься правомочнuмu, mак як прuсуmнi l00

О%

склаdу Наzляdовоi' раdu.

порядок денний:

Про обрання Голови засiдання Наглядовоiради.
2. Про затвердження розмiру виЕагороди ТОВ кКУА dНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)
Фонду.
1.

щодо надання послуг з управлiння активами

По першому питанню Порядку денного:

Слyхали:

Гусейнову Ганну Василiвну, яка запропонув€rла обрати Головуючого на засiданнi
Василiвну.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Гусейновоi Ганни Василiвни поставлена на голосуванIirI.

- Голову

НаглядовоТ ради Перепелицю Оксану

голосчвалп:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх flа засiданнi НаглядовоТ ради,
"проти" - немае,
"1лримались" - немае.

Рiшення прийняте одЕостайно.

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

По другому питанню Порядку денного:
Слчхали:
Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди ТоВ (кУА (IнВЕСТ-коНСАлТинГ),
щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з листопада 2016 року у розмiрi 0,06% (нуль цiлих шiсть сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не Еадходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосування.

голосyвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присугнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

ВиDiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з листопада 20lб року у розмiрi 0,067о (нуль цiлих шiсть сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засiданнi

АТ (CTIMA кЕПIТАЛ>

Голова Наглядовоi ради

[Iерепелиця О.В.

