
Інформація, що діє з 19 жовтня 2021 р.  

Відомості про учасників фінансової установи, які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу 

фінансової установи 

№  Повне найменування 

юридичних осіб - учасників 

фінансової установи, або 

прізвище, ім'я, по батькові 

фізичних осіб - учасників 

фінансової установи 

Код за ЄДРПОУ юридичних 

осіб - учасників фінансової 

установи або реєстраційний 

номер облікової картки 

платника податків фізичних 

осіб - учасників фінансової 

установи 

Місцезнаходження юридичних 

осіб - учасників фінансової 

установи, або паспортні дані, 

місце проживання фізичних 

осіб - учасників фінансової 

установи 

Частка учасників 

фінансової 

установи в 

статутному 

капіталі фінансової 

установи, % 

 

1 

 

Туз Олена Володимирівна 
 

 

персональні дані 

 

персональні дані 

 

90%  

2 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"СІМПЛ ІНВЕСТ" 

43612649 Україна, 04076, місто Київ, вул. 

Вербова, будинок 17-А 

10% 

 

 Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками фінансової установи ( які володіють часткою, що становить не менш як 

10 відсотків статутного фінансової установи) 

№  Повне найменування 

юридичної особи або 

П.І.Б. фізичної особи 

учасника  

Код за ЄДРПОУ  та 

повне найменування 

юридичної особи, яка 

контролюється 

учасником  

Місцезнаходження юридичної особи, 

яка контролюється учасником  

Частка в статутному 

капіталі юридичної особи, 

яка контролюється 

учасником, % 

 

1 

 

 

Туз Олена 

Володимирівна 
44043952 

Україна, 04076, місто Київ, 

вул.Вербова, будинок 17-А 
39 

 

Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками фінансової установи (які 

володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) 

 

№  Повне найменування 

юридичної особи учасника  

Код за ЄДРПОУ 

юридичної особи або 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків 

фізичної особи, що 

здійснює контроль за 

учасником 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

або прізвище, ім’я, 

по батькові 

фізичної особи, що 

здійснює контроль 

за учасником  

Місцезнаходження 

юридичної особи або 

паспортні дані 

фізичної особи, що 

здійснює контроль за 

учасником 

Частка у 

статутному капіталі 

учасника, % 

 

1 

 

 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИ

Й ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"СІМПЛ ІНВЕСТ" 

 

31737033 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«БІЗНЕС - 

ЕСКОРТ» 

Україна, 49000, 

Дніпропетровська 

обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ 

НАБЕРЕЖНА 

ПЕРЕМОГИ, будинок 

70, квартира 30 

 

39,15 

 

2 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИ

Й ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

персональні дані Туз Олена 

Володимирівна 

персональні дані 32,30 



"СІМПЛ ІНВЕСТ" 

3 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИ

Й ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"СІМПЛ ІНВЕСТ" 

персональні дані Туз Максим 

Арнольдович 

персональні дані 

28,55 

 


