Розкриття ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПЕРТ" інформації, визначеної частиною четвертою статті 12і
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг"
1. Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової
установи.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФІНЕКСПЕРТ"
Ідентифікаційний код -39314440
Місцезнаходження:
Код території за КОАТУУ
8038900000
Поштовий індекс
03680
Область
Київ
Район
Населений пункт
Київ 680
Район населеного пункту (за наявності) Вулиця
Миколи Грінченка
Номер будинку
4
Номер корпусу (за наявності)
Номер офіса (квартири) (за наявності)
2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
Надання послуг з фінансового лізингу
Надання позик
Надання послуг з факторингу
Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів
Надання гарантій
Надання поручительств
Залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх
повернення
3. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють
контроль за фінансовою установою).
3.1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють
часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу
фінансової установи.______________________ _____________________________________
Повне найменування юридичних осіб Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
учасників (засновників, акціонерів)
юридичних осіб юридичних осіб фінансової установи, або прізвище, ім’я, по
учасників
учасників
батькові фізичних осіб - учасників
(засновників,
(засновників,
(засновників, акціонерів) фінансової
акціонерів)
акціонерів)
установи
Юридичні особи
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 3
03680, М.КИЇВ,
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДІУМ Код за ЄДРПОУ
ВУЛИЦЯ
КАПІТАЛ", що діє від власного імені в
39134704
МИКОЛИ
інтересах та за рахунок активів ЗАКРИТОГО (Реєстраційний код за
ГРІНЧЕНКА,
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ЄДРІСІ 23300297)
БУДИНОК 4
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
"ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО"
-

-

Фізичні особи
3.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками,
акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить
не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)._____ ___________________
Повне
Місцезнаходження
Повне найменування
Код за ЄДРПОУ
найменування
юридичної особи,
юридичної особи, яка
юридичної особи, яка
юридичної особи
контролюється
яка контролюється
контролюється
або П.І.Б. фізичної
учасником
учасником
учасником
особи учасника
(засновником,
(засновником,
(засновником,
(засновника,
акціонером)
акціонером)
акціонером)
акціонера)
3.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними
особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють
часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу
фінансової установи)._______ ___________________________________________________
Повне
найменування
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
юридичної особи
юридичної особи,
юридичної особи,
або прізвище, ім’я,
Повне найменування
що здійснює
що здійснює
по батькові
юридичної особи учасника
контроль за
контроль за
фізичної особи, що
(засновника, акціонера)
учасником
учасником
здійснює контроль
(засновником,
(засновником,
за учасником
акціонером)
акціонером)
(засновником,
акціонером)
ТОВАРИСТВО 3
ШРАМ ВІТАЛІЙ
ОБМЕЖЕНОЮ
ЛЕОНІДОВИЧ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ 3
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ",
що діє від власного імені в
інтересах та за рахунок
активів ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ "ІНВЕСТИЦІЙНЕ
ПАРТНЕРСТВО"
-

-

4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядова рада не створена. Виконавчий орган: директор Когон Ростистав Еліазарович.
5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи.
Відокремлені підрозділи - відсутні.
6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі.
Ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, відсутні.
7. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність.
Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність, в окремих файлах розміщена на сайті фінансової установи. Консолідована фінансова звітність
не складалась.

8. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування
процедури санації фінансової установи.
Факти порушення справи про банкрутство та застосування процедури санації відсутні.
9. Рішення про ліквідацію фінансової установи.
Факти прийняття рішення про ліквідацію фінансової установи відсутні.
10. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно
до Закону.
Відсутня.

