протокол J\ъ в/201б-0l
Засiдаllня }[аглядовоi ради АItЦIОtIЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкРиТиЙ

нЕДивЕрсиФIковАIIиЙ
вЕнчур ни Й корпорАтивниЙ ш вЕсти цlЙниЙ ФоFIд (тАндв м))

Дата, пriсце та час проведення засiдання: 01 лютого 20 16 року о 10:00 годицi за адресою: 041|2, м. КиiЪ, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, буд. l, нежитлове примiщення Nч505 (лiтера Г).

Присутrti Llлetllt Наглядово[ рали АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкРиТиЙ нЕДивЕрСиФIковАНИЙ
ВЕНtIУРНИЙ КорпорАТиВниЙ IнвЕСТИцIЙниЙ ФоНД (тАндвмD (надалi - товариство):
Голова [Iаглядовоi радIr - СокольнлIцький Юрiйr Iгоровлlч;
Секретар Наглядовоi ради -'Грофимчук Сергiй Вiкторович;
L[лен Наглядовоi
радlr - Подвеза lОлiя Олександрiвна.

Засidqння Наеляdовоi'раdtt вваэюqюmься правол4очнuмu, п,lак як прuсуmнi 100

а%

склаdу Наеляdовоi' раdu.

Порядок денllltri:

l. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затвердження розмiру винагороди ТОВ кКУА кIНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ) щодо надання послуг з управлiння
ак,гивами Фоrrду.

По перrшопrу lIlrтаrIню Порядку дснного:

Слухалп:

Секретар Трофимчук Сергiй Вiкторович, який запропонувала, обрати Головою засiдання НаглядовоТ
Наглядовоi ради Сокольницького Юрiя Iгоровича,

радI,{

-

Голову

Itrших пропозrrцiй тrо питанню не надходило.
Пропозицiя Трофип,rчука Сергiя Вiкторовича поставлена на голосувацня.

Голосчвали:
"за" - l 00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"протll" - I{eMit€,
"утриirлалl.tсь" - немае.
PirrreHrш прийняте одностайно,

IJирiulлlлrl;
Обрати Головою засiданttя Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Сокольцицького IОрiя Iгоровича,
IIо другошrу пrrTaltIIIo Порядку деlIного:
Слчхалll:

Го,тову засiдання Наглядовоi ради, який доповiв, що вiдповiдно до п.5 Регламенту Фонду винагорода ТОВ кКУА

(IНВЕС'Г-КОl{САЛТИНГ) нараховуеться щомiсяця у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв Фонду.
Запроrrонував, у зв'язку з вiдсутнiстю iтrвестицiйноi дiяльностi Фонду, винагороду ТОВ кКУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ)
rIe нараховувати.

lнших пропозиttiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуванIш.

голосчвали:

"за" - l 00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,

"протlI" -

I{eМ|tc,

"уr-рипtались" - немае.
Рirшен rlя прrrйняте одностайно,

[iирiпlllлlr:

Не нараховувi}ти вIlнагороду що сплачуеться ТОВ
акl,ивами Фоrrду з сiчня 2016 року.

(КУА (IНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ),

щодо надання послуг з управлiнrrя

Пiдписп:
Головуlочий lta засiданtri

АТ (l'АIlДЕМ)

I'олова l lаглпдовоi радIr

Соколылицький I0.I.

