Додаток 2
до Положення про вимоги до структури власності
надавачів фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 11 червня 2021 року
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ВЕНТА.Л», ТОВ «КОМПАНІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ» І КОМПАНІЯ» (далі - надавач
фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)
Таблиця 1
№
з/п

1
1

2

3

Прізвище, ім'я та по
батькові або повне
найменування
остаточного ключового
учасника

Тип
особи

2
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ
"МЕНЕДЖМЕНТ
КОНСАЛТИНГ"

3
ЮО

Чи є особа
власником
істотної
участі в
надавачі
фінансових
послуг
4
1

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДАНІС"

ЮО

0

Процюк Анатолій
Тимофійович

ФО

1

Інформація про
особу

5
Україна, 61002,
Харківська
область, місто
Харків, ВУЛИЦЯ
СУМСЬКА,
будинок,50
38631942
Україна, 61002,
Харківська
область, місто
Харків, ВУЛИЦЯ
СУМСЬКА,
будинок,50
23465121
Україна,
Харківська
область, місто

Участь особи в надавачі фінансових
послуг, %

Опис взаємозв'язку особи з надавачем
фінансових послуг

пряма

опосередкована

сукупна

6

7

8

9

99,2

0

99,2

Учасник, що володіє часткою 99,2% у
фінансовій установі. Набуття
інстотної участі погоджено згідно
Рішення Нацкомфінпослуг № 2391 від
20.09.2016 року

0,8

0

0,8

Учасник, що володіє часткою 0,8% у
фінансовій установі

0

60,142

60,142

Учасник, що володіє часткою 60% у
ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕНЕДЖМЕНТ
КОНСАЛТИНГ", якому належить

Харків,
Персональні дані.

4

Процюк Світлана
Іванівна

ФО

1

Україна,
Харківська
область, місто
Харків,
Персональні дані.

0

39,858

39,858

частка 99,2 % у надавачі фінансових
послуг та часткою 77,78% у ТОВ
"ДАНІС", якому належить частка 0,8
% у фінансовій установі
Учасник, що володіє часткою 40% у
ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕНЕДЖМЕНТ
КОНСАЛТИНГ", якому належить
частка 99,2 % у надавачі фінансових
послуг та часткою 22,22% у ТОВ
"ДАНІС", якому належить частка 0,8
% у фінансовій установі .

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)
Таблиця 2
№
з/п
1
1
2

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
2
Процюк Анатолій Тимофійович
Процюк Світлана Іванівна

Розрахунок
3
99,2*0,6+0,8*0,7778=60,142
99,2*0,4+0,8*0,2222=39,858

Генеральний директор
(посада / реквізити документа, на
підставі якого діє відповідальна
особа / уповноважений представник
надавача фінансових послуг)
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