протокол лъ l}i2016_02
3асiда нrlя Наг. tяловоi ралtI

llyl;.l llllloгo лкцIонЕрного товлриствА (3лкритиЙ ll Ели llЕрсиq,l коltл
корпоl,Атиl}ниЙ IIIвЕстиIIIЙтttl Й,Dоllл ослtI,г INr D
.Ща,гtr,;rliсцt та час провеllеIlня
Зоолоt i,tHa, 5/l. корпус 3.
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засiданtlя:29 сi.rня 2016 року о 10:00 годинi зtt адресоlо: 04ll9, м, I(rriB.

вl,rr.

t]A ('.\1,1'ljItlii
_ ПУБЛlЧНОГО АКЦIОltЕРНОГО ТОВАРИСI
q)oll.)l
(.1lr.rli <()лIl'l'I\1,1
tIlI,t
корпорАтивнии
IнвЕстицlиI
нЕдивЕрсиФIl(овдний t]Енчурний

ПрlIс1

llli: Членrr НаглядовоТ

ради

Фон.t):

fo.1oBit llirгля;Iовоi радц - Гон.rаренко Сергiй олсксаlrдровлtч
Секрс,гар Ilаг;Iядовоi радIt -Лелека Тетяrrа Петрiвна
Члеtt IIrгляllовоi радIr -Яtriцька ЛарItса Анатолiiвна
Зuсiосцпtя ]iqz,udoBo| padu вваэtсаюпlься правомочнr]vц лlаt{ як l1pltc:yпtHi tte .ltettutc ttilc 2t3 ii cl<.пdy-.

Порrlлок леtrнltl-t:

l, Про обраrrня ГоловtI засiдання НаглядовоТ ради.
2. Про затвердrКення розмiрУ винагородИ ТоВ кКУА (Illвес,г-КоgсапlИнг) ulо.,lО IIаlLаlltIя lloc,lyL з.чlравtittrt,r
aKTtltlal:lt Фirttду.

По перlпоiv1, пlлr,анtlю Порядк)l дснного:

Слуrалll:

CeKper.aP Лелека Тетяна Петрiвна, яка запроlrонуваJlа, обратИ ГоловоtО засiда]tttЯ нагля,:lоВОТ радп
Нагля,:lовоi tlади Гоltчаренко Сергiя Олександровича.
Itlllllx гIlэопозицiГr по литанн]о не надход!lло.
ПроILозицiя Ле:lеки Тетяни Петрiвни поставлена на голосувllнllя.
Го"tосylзitлIt:
"за" - l 00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi
"ttpo,гtl" - немае,

Н

,лядовоТ

-

Гtlловr,

ради,

"утрIlIlапись" - HeNla€.
Рirrlенtlя прItйняте одностал]но.

ВиDitrtltлrr:

Обратtt Головоtо засiданriя I-1аглядовоi рали - Голову Нагля,цовоТ ради ГончареIlко Сергiя Олексаtt;Lровtl,tа,

По другопl1 пItтllllню Порядку деIIного:

Слухллrt:

Головr taci Lання Наг;lядово]' ради. який запролон}вав за,l Rердtlти polvip вttнаlоролlI ЩО СП.1.1ЧУl гI.ся Г()В,кl^
к IH в,,:с.г-Кон салтtlн г) щодо надаtlня послуг з управлiння Jкlиваi\{и Фоtlду з лtотого 2016 року у роЗмiрi 0,07% (н)ль
цiлих сiпt со гих вiдсотка) вiд BapTocTi чисl их активiв Фонду за вiдповiдний лtiсяць.
[ttшtrrx пропозицiГr по питанlпо не надходIlло.
ПроrlозIlцiя I-о:tови засiдання Наглядовоi ради поставлена ]ta голосування.
Го.tссчlrл;Ill:

"за'

I00 (С го) вiдсоткiв прtrсутlliх на засiданнi НаглядовоТ ради,

"tlрогtt" - ttevac,

"1Tpttltanиct," - немае.
Рiлrенtlя прtlйняте одностайно.

ВирiцtllлIt:

ЗатвсрдltтlЛ розrtiр вtлнагороДIt що сплачустьсЯ тов ,,куА .,Iнвест-Коtrсаптинг ", щодо надання послуг з yllpaB,,titl rrя
aI(TIlRall1.1 Фоtlлу з лю,гого 2016 року у розмiрi 0,07% (нуль цi"rих ciM сопlх вiдсогк) вlд вар,гос,]1 чlIс,l,их ак г1ll]lв
Clorr. ty за вijlповi.Iний мiсяць,

Пiлrrttсtt:

rцhзЕрсjlФJкOвдниl
вЕiiчурннй
l0рпOрдти8нии

Го.цовit засi,(аlrltя Наглядовоi ради Фонду
Гоlгtа реIIко Ссргiй Олекслllдровtrч

lнвЕсiицlЛниЯ ФOfiд

"сАнтlDх,,

,жDз:

