протокол

3асiдання НаглядовоТ ради АКIЦОНЕРНОГО

}l! в/201б_02

ТОВАРиствА (зАкритий нЕдивЕрсиФIковдний

ВЕIIЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД <ТЛНДПМ>

Дата, мiсце та час проведення засiдацня: 0l березня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: 04112, м. КиiЪ, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, буд. l, нежитлове пршиiщення Nч505 (лiтера Г).

товдриствд (зАкРиТиЙ нЕдивЕрсиФIковдниЙ
вЕнtIурниЙ кОрпорлтивниЙ IнвЕстицIйнИй оонд <танДЕМ> (Еадалi - Товариство, Фонд):
Присутнi Членп Наглядовоt рали ДКL|IОНЕрного

голова Наглядовот ради - Калашян ApaMait Георгiйович;
Секретар НаглядовоI ради - lщенко Олександр Петрович;
Член НаглядовоI ради - Iщенко Свiтлана Олександрiвна.
Засidqння Наz,,lяdовоi рqdu вваэ!саюlпься правомочнчJйц, mак як прuсупнi 100

94 ctcltady Ноеляdовоi'

раdu.

Порядок деннпй:

l. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затверлженrrя розмiру винагороди ТОВ кКУд <YKPIHTO) щодо наданшI послуг

з

управлiнвя активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Слyхалп:
СекретаР lщенко ОлексанДр Петрович, який запропонувала, обрати Головою засiдання Нагдядовоi ради
наглядовоi ради кыrашяна Арамаiса Георгiйовича.

,

Голову

Iнших пропозицiй по питаIII о не надходило,
Пропозицiя Iщенко Олександра Петрови!Iа поставлеЕа на голос}ъаннJl.

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немае,

"),тримапись" - немае.

Рiшення прийrrяте одностайно.

Випiшили:
Обрати Головою засiданtrя Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Кмашяна Драмаiса Георгiйовича.

по другому питанню Порядку денцого:

Слчхалп:
Гопову засiдання Наглядовоi ради, який залропонував затвердити розмiр винагороди ТоВ <КУД (YKPIHTO), щодо
надання послуГ з управлiннЯ активамИ Фонду з березнЯ 2016 рокУ у розмiрi 0,0l% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Iнших пропозичiй по питанню не надходшlо.
Пропозицй Голови засiдання Наглядовоi ради лоставлена на голос),ъанЕ,r.

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiлсоткiв присутнiх на засiданЕi НаглядовоТ ради,
"Iц)оти" - немас,
"),трrшlались" - немас.

Рiшення прийrяте одностайно.

Впрiшили:
Затвердити запропоIrоваЕий розмiр винагороди з березrrя 20lб року у розмiрi 0,01% (нуль цiлих одна сота вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активЬ Фонду за вiдцовiдний мiсяць.

Пiдписи:

|Ё,у:а

Головуючий на засИаццi

АТ (ТАНДЕМ>

Голова НаглядовоТ ради

Калашян А.Г.

