ПРоТокоЛ

N9 B/2016-0,1

3асiданrlя Нагляловоi ралlt

IIуБJIIчItого дкцIоцЕрного товлриствА (злкритиЙ нЕдиl}ЕрсиФIковАциЙ I]IIlчу1,Itиii
корпоI,АтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ ооrlд "слтl,tIмD
rtiсцс та час проведеIIня засiданllя:31 березня 20lб року о 10:00 годинi за алресоlо: 041l9,,lr, I(иТв. вrл,
Зоолоt iчна, 5/l, корпус 3.

,Ща,га,

Присl,тlri: Члени Наглядовоi ради _ ПУБЛlЧНОГО А.КЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД (l]AKPtITlIii
нЁдЙвврсиоtl<овдний вЕнчурний корпорАтиI]ний IllвЕстицIйний оlоtlд <CALI1'lMll (лалi Фоlr. t):

- Гончаренко СергiI:i Олександровrrч
секрсгrrр Нпглядовоi радIl - Лелска Те,гяна Петрiвllа
Члеll Ilаглrtловоi радII - ЯIIiцька Ларllса Анатолiiвllа
Го.,ttiвл IIaI ляJовоi радrr

Зttсidtпtlп llаzltяОовоi раDu вваJlсалопlься правомочлl\tмu, ппк,!к пpuc.yпlrti
Порядок
1,

tte

.ltettttte ttil,c 2/З ii ct;lctdy.

дсllнlлl:l:

Про обраrrlrя Головл засiJiання Наглядовоi ради.

2, Про затвсрдх<еIlня розмiру винагороди ТОВ (КУА кltlвест-Консаптинг) щодо IIадаttня лослуг з yпpaBtiHHlt
активаllI.t Фоt,tду.

По псрtrIопrу пrrтaHIIIo Порядку дсIIного:

Слчrалll:

CeKper.aP Лслска Тетяна Петрiвна, яка запропонуваJIа, обра,],И Головоlо засiдаtlня [[агля.ltlвоТ 1lад
НашrяllовоТ ради Гончаренко Сергiя Олександровича,
Itlшttх пропозl.tцiГl по литаннtо не надходило.
Про;rозлlцiя Леrеки Тетяни Петрiвни лоставлена на голосування.

r-

I-t,.lloBl

Го.rtlсчlrалti:
"за' ]00 (Cтo) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"llроглt" - неvас,
"1,трtlлtit_,lисt," - Hctlae.

Рiлlенttя прttilняr,е одностайно.

ВиDiцtIrлtI:
ОбратIr Головою засiданiя НаглядовоТ рали - Голову НаглядовоТ ради Гончареrtко Сергiя Ол

et<ca

ttllptlBl,r,ta.

По другопI1, пптаIIню Порядку денного:

Слчха:tп:
Головl,засi,,1аtlня НаглядовоТ ради, який запропонував затвердIlтll розмiр винагородll що сllлачу€ться ТОВ <tK}'A
к IH всст-Кон ca.лTl tнг) щодо надання поспуг з управлiння активами Фонду з квiтня 20l б року у розмiрi 0.0З% (Hl.rr,
цiлt.tх три сотих вiдсотка) вiд BapтocTi чистих активiв Фонду за вiдповiднrtii мiсяць.
Ittmttx пропозицiй по питаннIо не надходило.
ПроIrозr.tцiя Голови засiданIlя Наглядовоi ради поставлена IIа голосуваIl]lrI.
Го.,tttсytlалll:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради,
"лро,гrI" - }lема€,
"),трrrпtаписl," - нспlас.
Рiлtенttя прt rйняте одностайно.

BtrDilrrltrrt:

Зlrвсрлttти lозл,tiр вtrнагороди rrlo сп,qачуеться тов ,,куА ,,[нвест-Коttсалтинг ", ttlодо Ilадаtl}]я лослуг з vllpaB.Iilllt,l
Tpl,t coтllx вiдсотка) вiл Bap,r,ocтi чIlстttх акгtItlitl
aj{l14lt:]\l1.1 ФоIIлу з квiтня 20Iб року у розмiрi 0,03%
Фоtt](у за вi;tповi.lний мiсяць,

Пiлтrисll:

наи8iрсиФlкOвАllии
БЕjiчурннн

кOрпOрАIивнии

ГoltoBlt засi.lаIпlя НаI,лядовоi ради Фонду
гоп.rit peltko Сергiit ОлексаltдровIlч

lн8Естицlйний оOнд

"сАнт!м"
(+ол\ъ_-_--l
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