протокол

лэ в/2016-03

засiданltя Нпг.lядовоi paltlt

пуI;"цIчIrого АкцIонЕрного товАриствл (зАкрц,гиЙ IIЕдиl}ЕрсиФIкоliлltиЙ ]]Еllчу1,IlиЙ
корпорАтиl}ниЙ IнвЕсти цl Й н lt Й ооttл "сА t l tl Nl,'
rriсцс та.!ас проRедеIIня засiданltя:29 лютого 2016 року
ЗоологiчIlа, 5/1, корпус 3.

.Ща,га,

о ]0:00 годинi за адресоlо: 041l9,

bI. )(иТв. в,r,л.

Пpltc1"Irri: Членtл НаглядовоТ ради _ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА к iАКРИТl lii
НЕДИВЕРСИФП{ОВАНИй ВЕНЧУРНИИ КОРПОРАТИВНИИ lНВЕСТИЦlИI lИИ ФОllД кСДtl1'IМll (лlrл i Фон.ф;

Голова IIаr,ля]lовоi ради - Гон.rаренко Сергiй Олексапдровrrч
Секреrrrр Ilаглядовоi радлr -Лелека Тетяна Петрiвна
fIлеIt IIагл;tдовоТ радп - Янiцька Ларпса Анатолiiвна
ЗсtсiDаttня ]tаzляdово[ раdч вваэlеалолпься пpalo,|l()LlH|tMц лlак як прuсупtrti tte -ltettute ttiэtс 2/З ii ctt.lady.

Порхдок дсllltrII"t;

l, Про обраrrrrя ГоловrI засiдання НаглядовоТ ради,
2, Про затвсрлrкепrrя розмiру винагороди ТОВ (КУА <Ittвест-Консаптинг) щоло IIадаllt]я ]locJlyI з ylpllB

tittlI

t

аttтиваlltl Фirttду.

По пepttloMv пur,анlIю Порядку дсIlного:

Слyхалlt;

Certperap Лелека Тетяна Петрiвна, яка запропонуваJIа, обрати Головоtо засiдаtttlя I [аглядовоi ради
наIтIяltово'i llадлt Гоttчаренко Сергiя олександровича,
[tlших пропозttцiГ,t по I]иTaHIlIo не надходllло,
Проlrозицiя Лелеки Те,гяни Петрiвни лоставлена на голосувJння,

-

Го.поrзу"

гоlrосчllitлtt:
"за" - ]00 (Сто) вiлсоткiв прl,tсутlriх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"llроглt" - Hettae,
"утрrtпt;rпись" - немае.
Рiшеttttя прlrйняте одностайно,

ВиDirrlltлlI:

Обратrt Голtlвоtо засiдання [-{аглядовоТ рали - Голову НаглядовоТ ради Гоtrчаренко Сергiя Оле ксаttlLроврrча.

По другоNI) пIlтаllню Порядку деItlrого:

Слухалrr:

Го_tов1 ,асi,Lrння 1,1аг.IядовоТ ра.lи. який запропон}вав заl Rер-1llтIt

polvip вtlнаlоl,олll ulo

сп,1,1,1\l гt

ся

1-1lB

.I()'д

к IH всс,г-Кон сttлтtIн г) щодо надання послуг з улравлiння активами Фонду з березrlя 20lб року у розlriрi 0.1% (Нуль
цiлllх одна ltесята вiдсотка) вiд BapTocTi чIlстих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць,

Illшlrх пропозицiГ,t по ли-ганню не надходиJ]о,

Проrrозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена lta голосуванI{я.
Го.tосуtrалlt:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi радrt,
"tlро гI,t" - tteMac,
"1rTptlлtалисt," - Hetlac.

PirrtcH ttя прI rilняте одностайно.

Виrriпtlr.пtr:
ЗатвсрдитИ розrwiр винагороДи rl(о сплачустьсЯ тов ,,куА .,[нвест-КоItсшIтИlIг ", lцодО надаIIня послуг з yпpltB'titttt,t
aKTIll]aNl]l Фонltу з березня 20lб року у розмiрi 0,1% (нуль цiлих одна дссята вiлсоr,ка) вiд BapTocri чttсrих акгttвitз
Фоrl. ty зэ вi.lловi.,llrиГr мiсяць,

Пiлпlrсlt:

нцизЕрсифjfiOвАнии
вЕi]чурннй
кOрпOрАтивний

Го;tова засi,lаltlIя Наr,лядовоi радu Фоrrду

ГоIгlарспко Сергiй Олексаrlдровlrч

]нвЕстяц йн{й ФOнд

"CAHTýltl"

Е\

);

