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Засiда нltя I Jаг. tялоllоТ pa,,tlt

ltlIloI,o лкцlонЕрIIого тоt]лриствА (злкри,гиЙ I IЕди lзt]l,сиtl)IкоR,\
корпорАтIIl}ниЙ IнвЕстиIIIЙttt{Й q,оttд <cAHTIýl)

llyI;_lI

.Щаr,:r,

lIи Й вIaIIчу1,Ilиii

ltictlt та rlac проведеrIня засИанIiя:29 квiтня 20Jб року о 10:00 годиrri за адресоIо; 04l]9,

лr. КиТв. BrLt.

Зоолоt,iчна, 5/l, корпус 3.

(ЗАКРИТl lii
рали _ ПУБЛlЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
qrонд
(.л;uri ITIM>
<сдI
lнвЕстицIйний
вЕнчурний
корпорАтивний
нЁдйвврсиоrковдний

Пprrcl,rrIi: Члени НаглядовоТ
Фоrt.1):

1Iлt ля;lовоi радlr - Гоп.rаренко Сергil"л ОлсксаIrдрович
CeKltc гар Ilаг;rядовоi радIl - Лелска Ter яна ПeTpiBlra

Го.ltlва

tlлеlt ]|лглядовоi

радrл

-яlliцька Ларltса Анатолiiъrrа

llpl!L'yПltli lt( ]rcццlе ttiэю 2/3
Зсtсii)сtlпя ]!аz.цяdово| раdч вваэлсаlопlься пpaBoшoLlllllvu, lllat
'!К

i'i'

скзсtdу.

Порядок деItнlrli:
1, Пl,о обраrrrrя Головлt засillання НаглядовоТ ради.
2, 1-I lo затвсрдlttення розмiру винагороди ТоВ кКУА кItlвест-Консал,t,инг)) шlOдо tIадаIltlя посJlуг з yrlprB titl t

t

акти l}aMtl (DоlIду.

По rlсlrulопlу пrtr aHtlKl Порялку денного:
Слyхалlt:
Секретар Лелека Тетяна Петрiвна, яка запропонувала, обрати Головоtо засiдаltня Наглядовоj радtt
Нагляловоi ради Гончаренко Сергiя Олександровича.

-

Головr,

Iltшлrх лропозицiй по питаннIо не надходило.

Проtrоlицiя Леlеки Тегяни Петрiвни посtавлена на голосування.
Го;Itlсyвалrt:
":за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ

радлI,

- Herlac,
"утрtlпtiltисt," - нсluас.
"l tpo гtt"

РiшенlIя

прI

lйняте одностайно.

ВиDirlllrлlI:

Обратtt Головоtо засiданн} Наглядовоi

раlи - ГоловУ

НаглядовоТ ради Гончаренко Сергiя Олексаltltровlrча.

По лругопr1 пIlтаIlню Порядку деtlного:
Слчrttлrl:

розмiр винагородtt що сll]Illчус,tься I-0B tK}'A
Фонду
з травrlя 20l б рокl,у рtlзмiрi (),01% 1Hl,tl,
г-кон салтltнг) щодо надання послуг з улравлiння активами

Го_пов1, засi;lання НаглядовоТ ради, якиЙ запропонуваВ затвердllтll
<<

IH в,.lс

цiлl,tх о,lна сота вiдсотка) вiд BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiднttй мiсяць.
Iltшlrх пропозицiй по питанню не надходило.

ПрогIозицiя Го,rови засiдання Наглядовоi ради поставлена

}Ia

голосування.

ГолOсчl]аJIIl:
"за" - l00 (С rо) вiдсоткiв nprrcyTHix на засiданнi Наглядовоi ради!

"llрогtt" - tteMac,
"yTptt;rIа,tисt," - нсivас.
Рiлtеlзltя прltй няте одностайно.

RирillrttлIt:

цо сплачусться тов ,,куА ,,Iнвест-Консалтиttг ", щодо llаданr]я лослуг з yltpaв,,IillI{n
актиlй\1g Фонду з травня 20lб року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одtlа сота вiдсотка) вiд вар,госr i чttс,tttх акгtlt,it,

Затвердttтtr розltiр винагороди
Фон:tу за вi.ltповiдний лtiсяць.
П illrllIcrr:

нцпв:irсифlкOвАник
аtнчурнllи
кOрпOрАlивний

Гo"roBlt зltсi, (аllпя IIаглядовоI ради Фоlrду
гоl1.1fl рспк() Сергiit олексаrlдровttч

|нвtстнцlйний ФOнд

"CAHTllý"

аЁ

