протокол J{b в/2017-01
АкЦIонЕРного ТоВАРиСТВА <зАкритий нЕдивЕрсиФIковАний
ВЕНЧУРНИЙ КОрпордтивний IнвЕстицIйний Фонд (стIмд кЕпIтдл)

Засiдання Наглядовоi

р_ади

flaTa, мiсце та чаС проведеннЯ засiдання: 31 сiчня 20l7 рокУ о t1:00 годинi за адресою:
Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, бул, 1, нежитлове примiщення J\Ъ 522 (лiтера Г).

04ll2,

м, Киiв, вул. Сiкорського

Присутнi Члени Наглядовоi ради дкцIонЕрного товАриствд <здкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдниЙ
вЕнчурний корпордтивнйй IнвЕстицrйниЙ ФонД (CTIMA кЕпIтАл> (надалi - Товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Перепелиця Оксана Василiвна1
секретар Наглядово[ ради - Гусейнова Ганна Василiвна1
Член Наглядовоi ради - Гусейнов Сергiй Щамирович.
ЗасiOання Наzляdовоi раdu вваэrаюmься правомочнllлru, пак як прuсуmнi l00

О%

склаdу Наеляdовоi' раdu.

Порядок денний:

Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.
2. Про затвердження розмiрУ винагороди ТоВ (кУА
Фонду,
1.

dнвЕст-консАлтинГ))

щодо надання послуг з управлiння активами

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

ГусейновУ Ганну ВасиЛiвну, яка запропонув.lла обратИ ГоловуючогО на засiданнi
Василiвну.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Гусейновоi Ганни Василiвни поставлена на голосування.

- ГоловУ Наглядовоi

ради Перепелицю Оксану

голосyвали:

"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради (Перепелиця о.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.д.),
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно
"

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

по другому питанню Порядку денного:
Слyхали:

ГоловУ засiдання Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди ТоВ (кУд кIНВЕСТ-КонСдЛТИНГ),
щодо надання послуг з управлiння активами Фонду з лютого 2017 року у розмiрi 0,005% (нуль цiлих п'ять тисячних вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосування.

голосували:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов с"д.),
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди ТоВ кКУА dНВЕСТ-коНСАЛТИНГ), щодо надання послуг з
управлlння
актиВаМи ФондУ З лютого 2017 року у розмiрi 0,005% (нуль цiлих п'ять тисячних вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за
вiдповiдний мiсяць.

Пйппси:
Головуючий на засhаннi

АТ (CTIMA кЕПIТАЛ>

Голова Наглядовоi ради

Перепелиця О.В.

