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Засiдання Наглядовоiради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

BEHrryPHIдtr корпорАтивниЙ

(ЗАкРиТиЙ НЕДиВЕрсиФIкоВАниЙ

IнвЕстицЙниЙ Фонд (тАндЕм)

Щата, мiсце та час цроведеЕIIя засiдання: 31 серпrrя 2016 року о 10:00 годинi за адресою:
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, бул. l, нежитлове пршuiщенняNч505 (лiтераГ).

04ll2, м.

КиТв, вул.

Присутнi Члени Наглядовоi ради АКI$ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРиТIД;1 нЕДиВЕРсиФIкоВАнIДl
вЕнtIурниIl корпорАтивнIЙ IнвЕстицпПtиЙ Фонд (тАIцЕм) (надалi - товариство, Фонд):
Голова Наглядово[ ради - Калашян ApaMaic Георгiйович;
Секретар Наглядовоi ради - Iщенко Олександр Петрович1
Член НаглядовоI ради - Iщенко Свiтлана Олександрiвна.
Засidання Наеляdовоi раdu вваэюаюmься

прqвоJ|rrочнllJчrл], mак

як прuсуmнi l00

Ой

склаdу Наеляdовоi раdu.

Порядок денний:
Про обраrпrя Голови засiдання Наглядовоi ради.
2" Про затвердженнrI розмiру винагороди ТОВ кКУА KYKPIHTO> щодо надашilI посJI)iг з управлirшя активами Фонду.
1.

По першому питаIIню Порядку денного:

Слухали:
Секретар Iщенко Олександр Петрович, який запропоrryвав, обрати Головою засiдання Наглядовоi ради
Наглядовоi ради Калашяна ApaMaiba Георгiйовича.
Iнших пропозицiй по IIитанню не Еадходило.
Пропозицiя Iщенко Олександра Петровича поставлена на голосранIuI.

-

Голову

голосчвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткЬ присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"fц)оти" - немае,
"5,ц)Iаuались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi ради Калашяна Арамаiса Георгiйовича.

По другому питанню Порядку децного:
Слухали:
Голову засiдашля НаглядовоТ ради, який запропонувtlв затвердити розмiр винагороди ТОВ кКУА KYKPIHTO>, щодо
наданнrI послуг з управлiння активами Фонлу з вересшI 2016 року у розмiрi 0,3% (нуль цiлих три десятlD( вiдсотка) вiд
BapTocTi чистlD( aKTr,BiB Фонду за вiдповiдний

мiсяlъ.

Iншшr пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуваннrI.

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткЬ присутнiх на засiданнi Наг;rядовоi ради,
"пр}оти" - немае,
"1,трlдvапись" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити запропонований розмiр винагороди з вересшI 2016 року у розмiрi 0,3% (rryль цiлих три десятих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих aKTlBiB Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засИаннi

АТ (ТАНДЕМ)

Голова Наглядовоi ради

Калашян А.Г.

