
 

Інформація  

про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» згідно ч. 4 ст. 12-

1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в 

обсязі,  

встановленому Положенням про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній 

інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ 
 

2020 -2021рік 

№ Категорія Відомості 

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» 
Ідентифікаційний код 40117839 

Місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Вербова, буд.17А 

2. Перелік фінансових послуг, що надаються Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту;  надання послуг з факторингу; 

надання гарантій та поручительств 

3. Відомості про власників істотної участі (у 

тому числі осіб, які здійснюють контроль 

за фінансовою установою) 

Туз Олена Володимирівна (громадянство –Україна; 

персональні дані) - володіє 

90% статутного капіталу 
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"СІМПЛ ІНВЕСТ" - володіє 

10% статутного капіталу 

Ідентифікаційний код: 43612649 

Місцезнаходження: Україна, 04076, місто Київ,            

вул. Вербова, будинок 17-А 

Кінцевий бенефіціарний власник:  

Туз Олена Володимирівна (громадянство –

Україна; персональні дані) 

4. Відомості про склад наглядової ради та 

виконавчого органу 

Наглядова рада відсутня 

Виконавчий орган – Директор  
Небога Тетяна Володимирівна 

5. Відомості про відокремлені підрозділи Відокремлені підрозділи відсутні 

6. Відомості про ліцензії та дозволи Розпорядження Нацкомфінпослуг від 31 травня 2018 
року №814 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ 
МАНІ» ліцензій на провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме 
на: надання гарантій та поручительств; надання послуг з 
факторингу (дата видачі: 31.05.2018,  безстроково); 
 
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30 травня 2017 
року №2098 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ 
МАНІ»  отримало ліцензії на провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме 
на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту (дата видачі: 30.05.2017,  
безстроково). 

 

7. Відомості про порушення провадження у 

справі про банкрутство, застосування 
процедури санації 

відсутні 

8. Рішення про ліквідацію Не перебуває у процесі припинення (ліквідації) 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/paran721#n721

