Додаток 3
Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПЕРТ» (далі- надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)
Опис взаємозв’язку особи з надавачем
Участь особи в надавачеві
Прізвище, ім’я та по батькові
фінансових послуг
Тип
фінансових послуг, %
№
фізичної особи або повне
особ Інформація про особу
з/п
найменування власника істотної
опосере
и
пряма
участі у надавачі фінансових послуг
дкована сукупна
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Шрам Віталій Леонідович/
ФО Громадянство:
90
90
Через
ТОВ
«КУА
«ПАЛЛАДІУМ
Shram Vitalii Leonidovych
Республіка
Мальта
КАПІТАЛ», яке здійснює управління
(Republic of Malta).
активами
ЗНВПІФ
«АГРАРНЕ
Місцезнаходження:
ІНВЕСТИЦІЙНЕ
ПАРТНЕРСТВО»
та
Князівство Монако
ЗНВПІФ
«ІНВЕСТИЦІЙНЕ
(Monaco)
ПАРТНЕРСТВО» (92,5%), якому належать
90% надавача фінансових послуг. Контролер
ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ».
2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ІСІ
Місцезнаходження:
90
90
Учасник надавача фінансових послуг (90%).
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Україна, 03038, м.
Набуття істотної участі ТОВ «ПАЛЛАДІУМ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
Київ, вулиця Миколи
КАПІТАЛ», що діє від власного імені, в
АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ
Грінченка, будинок 4.
інтересах та за рахунок активів ЗНВПІФ
КАПІТАЛ», яке здійснює
Ідентифікаційний код:
«ІНВЕСТИЦІЙНЕ
ПАРТНЕРСТВО»,
управління активами закритого
39134704
погоджено Національною комісією, що
недиверсифікованого венчурного
здійснює державне регулювання у сфері
пайового інвестиційного фонду
ринків фінансових послуг відповідно до
«ІНВЕСТИЦІЙНЕ
розпорядження від 07.07.2015 № 1626.
ПАРТНЕРСТВО» та активами
Набуття істотної участі ТОВ «ПАЛЛАДІУМ
ЗАКРИТОГО
КАПІТАЛ», що діє від власного імені, в
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
інтересах та за рахунок активів ЗНВПІФ
ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО
«АГРАРНЕ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ПАРТНЕРСТВО», погоджено Національною
«АГРАРНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ
комісією, що здійснює державне регулювання
ПАРТНЕРСТВО»
у сфері ринків фінансових послуг відповідно
до розпорядження від 27.06.2017 № 2925.
Контролер надавача фінансових послуг.
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВЕ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО»
Завертана Юлія Петрівна

ІСІ

ФО

Місцезнаходження:
10
Україна, 03038, м.
Київ, вулиця Миколи
Грінченка, будинок 4.
Ідентифікаційний код
43628360
Громадянство:
Україна.
Місцезнаходження:
Україна.

____________________Директор_______
(посада/реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа /
уповноважений представник надавача фінансових послуг)
14.01.2022 року
(дата)

-

10

10

10

Учасник надавача фінансових послуг (10%).
Набуття
істотної
участі
погоджено
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових
послуг
відповідно
до
розпорядження від 23.06.2020 № 1554
Через
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД
«НОВЕ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО» (100%),
якому належать 10% частки у надавачі
фінансових послуг. Контролер АТ «ЗНВКІФ
«НОВЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО».

______________________
(підпис)
____Світлана Іванова_
(ім'я та прізвище виконавця)

Ростислав Когон
(ім'я та прізвище)
+380442210927

(телефон виконавця)

