протокол л! в/201б-03
(3дкритий нЕдивЕрсиФIковдний

Засйання НаглядовоТ ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВдРИстВд

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦЙНИЙ ФОНД,,ТАНДЕМ)

Дата, мiсце та час проведення засiдання: 29 квiтня 2016 року о 10:00 годинi за адресою: 04112, м. киiъ, вул.

Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyKTopa, буд. l, нежитлове примiщення N9505 (лiтера Г).

Прис}тнi t{лени НаглядовоТ ради АКЦlОнЕрного

товАриствд (}дкРитиЙ нЕдивЕрсиФlковлниЙ

ВЕнtIурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд <тендЕм>

(надалi

- товариство, ФоЕд):

Голова IIаглядовоi радп - Калашян ДрамаIс Георгiйовпч;
Секретар Наглядовоi радп - Iщенко олексацдр Петрович;
Члев [Iаглядовоi ради - Iщенко Свiтлана Олександрiвна.
Засidання Наzцяdовоi раdu ввqэrсаюпься прqвомочнлLvu, mак як прuсуmнi 100 % скпаdу НаеляdовоI раdu.

порядок денний;
l. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затверлжеrтня розмiру винагороди ТОВ (кУА (YKPIHTO> щодо наданця послуг

з

управлiння активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:
Слухали:
Секретар Iщенко олександр Петрович, який запропонувала, обрати Головою засiдання Наглядовоi ради
Наг,'rядовоi ради Калашяна ApaMaiba Георгiйовича.
Iнших пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Iщенко Олександра Петровича поставлена на голос)ванI]JI.

-

Голову

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

"),тримались" - немае.

Рiшення прийtrяте одностайно.

Випiшили:

обрати Головою засiдання Наглядовоi рали

-

Голову Наглядовоi ради калаIляна драмаiЬа Георгiйовича.

По другому питанню Порядку денного:

Слчхали:
Голову засiданrл Наглядовоi ради, який запропонував затвердити розмiр винагороди ТоВ <КУд (УKPIHTO), щодо
наданIfi послуг з управлiння актrвами Фонду з травня 2016 року у розмiрi 0,09% (нуль цiлих дев'ять сотлж вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць,

Iнших пропозицiй по питаЕIlю не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голосранЕI.

голосували:

"за" - 100 (сто) вiдсоткiв присlтнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"проти" - немас,
")дримались" - немае.

Рiшення прийiяте одностайно.

Вцпiшили:
Затвердити залропонований розмiр винагороди з травня 20lб року у розмiрi 0,09% (нуль цiлих дев'ять сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих актшЬ Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
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Головуючий на засiлаппi

АТ<TАНДЕМ)

калашян А.г.

Голова Наглядовоi ради
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