цротокол J\i Bl20|7-02
дкцIонЕрЕбгб товАрЙствА (зАкр.итиЙ нЕДиВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕнчуi,ний корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд (ТАнДЕМ>

засiдання наглядовоiради

м. Киiв, вул.
Дата, мiсце та час проведення засИацня: 28 лютого 2017 року о 12:00 годинi за адресою: 04ll2,
Сiкорського Iгоря aBiaKoHcTpyкTopa, бул, l, нежитлове примiщення JФ505 (лiтера Г).

АКЦIонЕрного товАрисТвА <зАкритиЙ нЕдивЕрсиФковАниЙ
вЁнйурний корпорлтивьий IнвЕстицlйний Фонд (ТАНДЕМD (надалi - Товариство, Фошд):

Ilрисутrri Члеuи Наглядовоi ради

Голова Наглядовоi радц - Кримчак Сергiй Олексашдрович1
секретар Наглядовоi Ради , Iщенко Олександр Петрович;
член Наглядовоi ради - Iщенко Свiтлана олександрiвна,
Засidання Наеляdовоi'раdtl вваэtсаюmься правомочнu,l,ru, п,lак яК прuсуmнi l00

%о

аоШdу НаzляDовоi'раdu.

Порядок денний:

l. Про обрання Голови засiдання Наглядовоi ради.
2. Про затверджецнJl

розмiру винагороди ТоВ

(кУА <УKPIHTO>

щодо надання послуг з управлiння активами Фонду.

По першому питанню Порядку денного:
Слухали:

С.rФ.*р" Iщенка Олександра Петровича, який

запроПонуваВ обратИ Головою засiдання Наглядовоi ради

*

Голову

Наглядовоi рали Кримчака Сергiя Олександровича.
Iнших пропозицiй цо питанню нс надходило.
пропозицiя Iщенка Олександра Петровича поставлена на голосуваЕц,I,

Голосували:
,,уа,, _
l00 (сrc) вiдсоткiв присутнiх ца засiданнi Наглядовоi ради (Кримчак С. О., IщенКО О.П., IЩеНКО С,О.),
"проти" - нема€,
"утримались" - цемае.
Рiшення прийняте одностайно.

Влрiшили:

Обрати Головою засiдання Наглядовоi ради - Голову Наглядовоi рали Кримчака Сергiя Олександровича.

По другому питаЕню Порядку денного:

Слухали:
Голову засiдання Наглядовоi ради, який запропонрав затвердити розмiр винагороди

ТоВ (кУА <YKPIHTO>, щодо
(нуль
0,08%
цiлих BiciM сотих вiдсотка) вiл
2017
березня
з
Фонду
року у розмiрi
надання послуг з управлiння активами
мiсяць.
вiдповiдний
Фонду
за
активiв
BapTocTi чистих
Iнших пропозицiй по питацню не надходило.
пропозиuiя Головrt засiдання Наглядовоi ради поставлена на голосування.
Голосуваллt:
,,уа,

- l00 (сто) вiдсоткiв присутнiх на засiданнi Наглядовоi ради (Криl,t. ак С. О.. IЩeHKo О.П., IЩеНКО С.О,),

"проти" - немас,

"утрllмалllсь" -

нел,tае.

Рiшення приirняте одностайно.

Вlt]riшllлll:

З.*'дrrrп запропоноваl]rrй розпriр вllнагородll ТоВ (кУА (YKPIHTO), щодо надання послуг з управлlння активамt,I
Оонлi з берез,ru 20l7 року у розмiрi 0.08% (rrуль rtiltих Biciпr corrlx вiдсс1,1,ка) вiд BapTocTi чttстих активiв Фонлу за
вiдповiдний мiсяць.

Пiдпи9и:

Головуючий на засiданнi
АТ (ТАНДЕМD
Голова Наглядовоi радц

{Dl

sl

ý,э

Кримчак С. О.

