протокол

лъ в/2016-09

(ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний
вЕнtIурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд (тАндЕм>

Засйання Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ЩаТа, МiСЦе та час проведення засiдання: 30 листопада 20lб року о 10;00 годинi за адресою: 04l|2, м, Киiв, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, бул. 1, нежитлове примiцення Nч505 (лiтера Г).

Присутнi Члени Наглядовоi ради АКЩIОнЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНtIУРНИЙ КОРПОРАТИВНI,II1 IнВЕсТицIЙНИЙ ФОнД (ТАндЕм) (надалi - товариство, Фонд):
Голова Наглядовоi ради - Калашян ApaMait Георгiйович;
Секретар Наглядовоi ради - Iщенко Олександр Петрович1
Член Наглядовоi ради - Iщенко Свiтлана Олександрiвна.
Засidання Наzляdовоi раdu вважаюmься правомочнлrJwlt, mак як прuсуmнi t00 % склаdу Наеляdовоi padu.

Порядок денний:

l, Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2, Про затвердження розмiру винагороди ТОВ кКУА KYKPIHTO> щодо наданIц послуг

з управлiння активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:
Слухали:
Секретар Iщенко Олександр Петрович, який запропонував, обрати Головою засiдання Наглядовоi ради
НаглядовоТ ради Калашяна ApaMai'ca Георгiйовича.
Iнших пропозицiй по питанню не падходило.
Пропозицiя Iщенко Олександра Петровича поставлена на голосуванIuI.

-

Голову

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТради,
"гц)оти" - немае,
"утршttались" - немас.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Обрати Головою засiданtrя НаглядовоТ ради - Голову НаглядовоТ ради Калашяна Арамаiса Георгiйовича.

По другому питанцю Порядку денного:
Слчхали:
Голову засiдання НаглядовоТ ради, який запропоIrував затвердити розмiр винагороди ТОВ кКУА KYKPIHTO>, щодо
надання послуг з управлiння активами Фонду з грудня 2016 року у розмiрi 0,2Yо (нулъ цiлих два десятих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих aKTpBiB Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Iнших пропозицiй по питанню не надходипо.
Пропозицiя Голови засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосуваннrI.

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТради,
"проти" - немае,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:
Затвердити запропонований розмiр винагороди з грудня 2016 року у розмiрi 0,2% (нуль цiлих два десятих вiдсотка) вiд
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:

Kpai'Hi
Головуючий на засйаннi

АТ (ТАНДЕМ>>

Голова Наглядовоi ради

Калашян А.Г.

