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АКЩIонЕРного тоВАРисТВА (ЗАкРитиЙ нЕдивЕрсиФIковАнрй
ВЕнlIУРниIl корпорАтивниЙ IнвЕстицйш,Iй Фонд (тАндЕм)

Засiдання НаглядовоI ради

{ата, мiсце та час проведення засИання: 30 верестrя 2016 року о 10:00 годинi за адресою:
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcтpyкTopa, бул. l, нежитлове прl,ш,riщешня Nч505 (лiтера Г).

04ll2, м. КиiЪ,

вул.

Присутнi Члени Наглядовоi рали АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
ВЕIГIУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IнВЕСТиIIЙшrЙ ФонД (ТАндЕм) (надалi _ товариство, Фонд):
Голова Наглядово[ ради - Калашян ApaMai'c Георгiйович;
Секретар Наглядовоi ради - Iщенко Олександр Петрович1
Член Наглядовоi ради - Iщенко Свiтлана Олександрiвна.
Засidання Наzляdово| раdч ввасtсаюmься праlвомочнu]иu, mак як прuсуmнi I00 % склаdу Наеляdовоi раdu.

Порядок денний:

Про обраrшrя Голови засiдання НаглядовоТ ради.
2. Про затверджешuI розмiру винагороди ТОВ кКУА KYKPIHTO> щодо наданшI посJýт з управлiння активами Фонду.
1.

По першому питанню Порядку децного:

Слyхали:
Секретар Iщенко Олександр Петрович, якrаri загrропоцдав, обрати Головою засiдання Наглядовоi ради
Наглядовоi ради Калашяна Арамаiса Георгйовича.
Iншшi пропозицiй по питанню не надходило.
Пропозицй Iщенко Олександlа Петровича поставлена на голосуваЕIuI.

-

Голову

голосyвали:
"за" - 100 (Сто) вiдсоткЬ присутнiх на засiданнi НаглядовоТрадt,
"tIр)оти" - немае,
";,трIлuались" - немае.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради

-

Голову Наглядовоi ради Калашяна ApaMaiba Георгiйовича.

По другому питанню Порялку денного:
Слyхали:
Голову засiдашIя Наглядовоi ради, якIili запропонував затвердити розмiр винагороди ТоВ кКУА (YKPIHTO), щодо
надашuI посJIуг з 1тtравлirшя активами Фонлу з жoBTHlI 2016 року у розмiрi 0,05% (нуль цiлих п'ять сотих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистlD( aKTraBiB Фонду за вiдповiдний мiсяrь.
Iнших пропозицiй по питанню Ее Еадходило.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуваннrI.

голосчвали:
"за" - l00 (Сто) вiдсоткЬ присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради,
"rц)оти" - немае,
"5дрl-хrлались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити запропонованиЙ розмiр винагороди з жовтнrI 20lб року у розмiрi 0,05% (нуль цiлих п'ять
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засiданнi

АТ (ТАНДЕМ)

Калашян А.Г.

Голова Наглядовоi ради
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