Інформація про фінансову компанію
Інформація про повне
найменування:
Інформація про
ідентифікаційний код:
Інформація про
місцезнаходження:
Інформація про перелік
фінансових послуг, що
надаються фінансовою
компанією:
Відомості про власників істотної
участі:
- відомості про учасників
фінансової компанії:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ФАНГАРАНТ ГРУП"
38922870
8038000000, 04073, м. Київ, Оболонський район, проспект Степана Бандери, 21,
корпус В, офіс 1
- надання послуг з факторингу;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНГАРАНТ ГРУП" (код за
ЄДРПОУ 38919229, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери,
21, корпус В, офіс 1) – частка становить 90% статутного капіталу
ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ІНВЕСТИЦІЇ ТА РОЗВИТОК – ПЕРШИЙ" (код за ЄДРІСІ 2331713), в інтересах та за
рахунок активів якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕДІ-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 37450981,
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд. 15-Б) – частка
становить 10% статутного капіталу

- відомості про юридичних осіб,
які контролюються учасниками
фінансової компанії:
- відомості про юридичних або
фізичних осіб, які здійснюють
контроль за юридичними
особами – учасниками
фінансової компанії:
Відомості про склад наглядової
ради та виконавчого органу
фінансової компанії:
Відомості про відокремлені
підрозділи фінансової компанії:

Інформація відсутня

Курушкін Віталій Євгенович, громадянин України, мешкає: 02099, м. Київ,
Дарницький район, вул. Санаторна, буд. 18, кв. 165

Наглядова рада не створювалась
Деревко Юрій Олексійович – Директор
Немає
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК №450 від 12.12.2013 р.

Відомості про ліцензії та
дозволи, видані фінансовій
компанії:

Ліцензія на надання фінансових послуг, а саме: на надання послуг з факторингу,
розпорядження Нацкомфінпослуг №455 від 02.03.2017 р. (статус ліцензії: чинна)
https://nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2017/2017-03-02/%D0%A0%D0%9A455.pdf
Ліцензія на надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту; розпорядження Нацкомфінпослуг №1112
від 13.06.2019 р. (статус ліцензії: чинна)
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/13-06/R-1112.pdf

Річна фінансова та
консолідована фінансова
звітність:
Відомості про порушення
провадження у справі про
банкрутство, застосування
процедури санації фінансової
компанії:
Рішення про ліквідацію
фінансової компанії:
Інша інформація про фінансову
компанію, що підлягає
оприлюдненню:

За посиланням http://paylater.com.ua/otchetnost.html

Не порушено

Не ліквідується
Інформація відсутня

