Засiдання Наглядовоi ради

протокол ль в/2017-01
АкцIонЕРного ТоВАРисТВА (ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД КТАН.ЩЕМ>

.Д'ата, мiсце та час проведення засИання: 31 сiчня 2017 року о 12:00 годинi за адресою; 041|2, м. Киiв, вул.
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, бул. 1, нежитлове примiщення Nч505 (лiтера Г).

Присутнi Члени Наглядовоi рали АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТиЙ нЕДивЕрсиФIкоВАнИЙ
ВЕН[IУРНИЙ КОрпОрАТиВниЙ IнВЕсТицIiЙНИЙ ФОнД (ТАндЕм) (надалi - товариство, Фонд):
Голова Наглядово[ ради - Калашян ApaMaic Георгiйович1
Секретар НаглядовоТ ради - Iщенко Олександр Петрович1
член Наглядово[ ради - Iщенко Свiтлаца олександрiвна.
Засidання Наеляdовоi раdu вваэtсаюmься правол4очнuл4u, mак як прuсуmнi l 00 % склаdу Наеляdовоi раdu.

Порядок денний:
Про обрання Голови засiдання НаглядовоТ ради.
2. Про затвердження розмiру винаtороди ТОВ кКУА KYKPIHTO> щодо надацня послуг з управлiння активами Фонду.
1.

По першому питанню Порядку денного:

Слчхали:
Секретар Iщенко Олександр Петрович, який запропонував, обрати Головою засiдання Наглядовоi ради
Наглядовоi ради Калашяна Арамаiса Георгiйовrтча.

-

Голову

Iнших пропозицiй по питанню не надходиJlо,
пропозицiя Iщенко олександра Петровrтча поставлена на голосуваншI.

голосyвали:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради (Кшrашян А.Г., Iщенко О.П., Iщенко С.О.),
"проти" - немас,
"утримались" - немае.
Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Обрати Головою засiдання НаглядовоТ ради - Голову Наглядовоi ради Калашяна АрамаТса Георгiйовича.

По другому питацню Порядку денного:
Слчхали:
Голову засiдання Наглядовоi ради, який затlропонував затвердити розмiр винагороди ТОВ кКУА (YKPIHTO), щодо
надання послуг з управлiння активами Фонду з лютого 2017 року у розмiрi 0,04Оh (нуль цiлих чотири сотих вiдсотка) вiл
BapTocTi чистих активiв Фонду за вiдповiдний мiсяць.

Iнших пропозиrriй rrо питанню не надходило.
Пропозицiя Голови засiдання НаглядовоТ ради поставлена на голосрання.

голосували:

"за" - 100 (Сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi НаглядовоТ ради (Каrrашян А.Г., lщенко О.П., lщенко С.О.),
"проти" - нема€,
"утрима-ltись" - нема€.

Рiшення прийняте одностайно.

Вирiшили:

Затвердити зашропонований розмiр винагороди ТоВ кКУА KYKPIHTO>, щодо надання послуг з управлiння активами
Фонду з JIютого 2017 року у розмiрi 0,04О/о (нуль цiлих чотири сотю< вiдсотка) вiд BapTocTi чистIо( активiв Фонду за
вiдповiдний мiсяць.

Пiдписи:
Головуючий на засiданнi

АТ (ТАНДЕМ)

Голова Наглядовоi ради
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Калашян А.Г.

