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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ
1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕЛЕКСІ".
2. Код за ЄДРПОУ: 41229318.
3. Місцезнаходження: 8036100000, 03083, м. Київ, Голосіївський район, просп. Науки,
буд. 50.
4. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
- надання гарантій;
- надання поручительств;
- факторинг;
- фінансовий лізинг;
- надання позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
5. Відомості про власників істотної участі.
- 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
Код за ЄДРПОУ юридичних Місцезнаходження юридичних Частка учасників
з/п юридичних та фізичних осіб - осіб - учасників (засновників, осіб - учасників (засновників,
(засновників,
учасників (засновників,
акціонерів), або реєстраційний
акціонерів), або місце
акціонерів) в
акціонерів)
номер облікової картки
проживання фізичних осіб - статутному капіталі
платника податків фізичних осіб
учасників (засновників,
%
- учасників
акціонерів)

Юридичні особи
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ЛЛОЙД КОМПАНІ»
2
Фізичні особи
1

Усього:

-

-

-

41216838

03150, м. Київ, вул.
Лабораторна, б. 33/37

99,999

-

-

99,999

1

5.1 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
Повне найменування
Місцезнаходження
Частка у
з/п
юридичної особи
юридичної особи або юридичної особи або
юридичної особи або
статутному
учасника (засновника, реєстраційний номер
прізвище, ім'я, по
паспортні дані фізичної капіталі учасника
акціонера)
облікової картки
батькові фізичної
особи, що здійснює
(засновника,
платника податків
особи, що здійснює
контроль за учасником
акціонера) , %
фізичної особи, що контроль за учасником (засновником, акціонером)
здійснює контроль за
(засновником,
учасником
акціонером)
(засновником,
акціонером)

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
1
«ЛЛОЙД
КОМПАНІ»

41216838

КОМПАНІЯ
"ФАЙДРІА
ІНВЕСТМЕНТС 2540, НІКОСІЯ,
ЛІМІТЕД"
ВАСІЛІКА І ДАЛІ,
(FAIDRIA
КІПР
INVESTMENTS
LIMITED)

95

6. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
- Виконавчим органом є Директор Контуш Ярослав Вікторович, наглядова
рада не обиралась.
7. Відокремлені підрозділи фінансової установи: відсутні.

2

