протокол лъ B/2016-0l
3асiданrlя НаглядовоТ радlI

IIуБJIIчIlого АкцIонЕрного товАриствл (зАкритий IIЕдивЕрсиФlкоl}лItиЙ вЕIIчу1,III{Й
корпорАтивIIиЙ IнвЕстицIЙниЙ ооllд <слII,[Iм>>
лriсцt та члс прове/{еIIня засiданtrя: 04 сiчня 2016 року
Зоолоl iчltа, 5/1, порпус З.

,Ща,га,

о

10:00 годltнi за адресorо; 04119, м. i(иТв. trlrr

lli: Члсllи Нагля toBoT ради _ ПУБЛIЧFIОГО АКЦlОНЕРНОГО TOBAP1.1с'|-BA ('],\K]'I ll l iiI
н Едив ЕрсиФl]{овАнии вЕнчурнии корпорАтивниЙ lI]вЕстицlЙt tllЙ оогlд к()лII1,I\1,1 (дllrri .ПpItcr

ФоIl,

l

():

Го:lовll I[лI.;tяilовоТ радtл - Гон.rаренко Сергil"л Олексаtlдрович
Секllегар fIаг.:rядовоi радll - Лелека Тетяна Петрiвпа
Члеlt llаглrtдовоi радlr - Янiцька Ларlrса Анатолiiвltа
Зacioctttltst l!сtz.цstOово| раdч вваэлсаtоmься правомочl!l!мu, lllL|K ,!к llpltcyttttti ttc lrcHute ttilю 2/3 ii ct:.lcK)y.

Порrtдок дсIlнrlГл:
1, П1-.о

65ou,,,," Головrt засiдання Наглядовоi ради.

2, Про загвсрлження розмiру винагороди ТОВ кКУА

<ll

tвесъКонсiLlти

актиllаrlи Фонду.

нг)

LLlодо tIадаIIr]я llосJtуг

зу

tlrltB

1i1111

1

По псрIIlоltt1, Itиr,aHllro Порядку денного:

Слчrалtl:

CeKpgтnp Лслека Тетяна Пстрiвна, яка запропонуваJIа, обраrи Головоrо засiдаrttня Нагляловоi радtt
НагляlкlвоТ ]lади Гонч:rренко Сергiя Олександровича,

-

Головr,

Ittшrrх rtропозицiй ло питаннIо не надходrIло.
П pot lо r, tшiя Ле, tеки Те гяни l lетрiвни лосl авлена Hd голос}оilнl lя,

Го;lосчвалl

"за" - ]00 (С

r:

го) вiдсоткiв

присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,

";tро глl" - Her,lac,
"1rтрttrla_rисL" - немас.
Рiшеttttя пр; Iйняте одностайно.

ВиDiпrltлrl:

ОбратIt Головоtо засiданiя НаглядовоТ ради - Голову Наглядовоi ради Гончаренко Сергiя Оле ксаtt,ltрови

ч

а,

По др\,гопI} lItlT1lIlHю Порядку деllltого:

Слylrt:tlr:

Го;tову засi.lання I{аглядовоТ ради. який запропонував затвердllтIl розviр вttнагr,рt,дll uto cIl I(lч\lс гl,ся I'()B ( l()'Л
к Iнвсс,г-Кон ca_лTl lH г) щодо надання послуг з управлiння акl,ива\lи Фонду з сiчня 2016 року у розмiрi 0_035% (Hl,tr,
цiлtлх rридцять п'ять тисячllих вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фондl,за вiдповiлний rtiсяць.
Ittmtlx пропозицiй по питаннIо не надходило.
Проtrозицiя Гоrови засiданItя НаглядовоТ ради лостав.tена tla голосува]jI]я.
гоlrосчtзалlt:
"за" 100 (Сто) вiдсоткiв npIrcyTHix на засiданнi НаглядовоI радrr,
"ttpo гlt" - tterlac,,
"чтрLlпlал1.1сl," - нсмае.

Рiлlеtlltя прllйttяте одностайно.
Вирitrrttлrr:
Затвсрдити розмiр винагороди lllo сплачуеться ТОВ ,,КУА ,,[нвест-Коttсаптилlг ", щодо IIада}Iня посл,чг з управ tiHH:t
их трllдцять п'ять t,ttclt.tHttx вiдсогка) l;iд BapTocri
актиI}а]\1Il Фонлу з сiчня 20lб року у розмiрi 0,035% (
чttстltх atKTllIliB Фонду за вiдповiднrrй мiсяць.

ПiлrIllсtt:
f o"lorrlt зltсi,laltrrп Hal лrlдовоi радtr Фон;lу
Гоtгtа pcllKtt Сергiлi Олексаrtдровltч

нция:рсяФlкO8дннй
вЕtiчурний
к.рi:OрАтивннй
Ii|ts[сIяц||iний 00нд
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