Інформація чинна з 05.06.2020 року
ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
(далі -Товариство) є фінансовою установою зі 100% іноземним капіталом.
Ідентифікаційний код Товариства: 41078230.
Веб сайт Товариства: https://creditplus.ua (далі Веб-сайт).
2. Місцезнаходження Товариства: 03062, м. Київ, Проспект Перемоги 90-А (код за КОАТУУ
8000000000).
3. Дата державної реєстрації Товариства : 12.01.2017 року.
4. Товариство внесене до Державного реєстру фінансових установ Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(НКФП) №426 від 28.02.2017 року. Товариством отримане Свідоцтво про реєстрацію
Фінансової установи серія ФК №870 від 28.02.2017року.
5. Перелік фінансових послуг, що надаються (плануються до надання) Товариством:
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Діюча
Ліцензія, початок дії 28.03.17 року, видана відповідно до Розпорядження НКФП
№756 від 28.03.2017 року).
- надання послуг з факторингу (Діюча Ліцензія, початок дії 24.09.2019 року, видана
відповідно до Розпорядження НКФП №1860 від 24.09.2019 року.).
6. Порядок та умови надання фінансових послуг Товариством, їх вартість та механізм захисту
прав споживачів визначаються в окремому документі під назвою « ОБОВ’ЯЗКОВА
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА/СПОЖИВАЧА!*». Для ознайомлення з даною інформацією
ви можете перейти за гіперпосиланням або зайти в розділ під назвою «Інформація», що
розміщений на Веб-сайті.
7. Статутний капітал Товариства: 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень. Частка у
статутному капіталі Товариства у розмірі 100% належить ЗАТ «АЛДЕҐА» (код у реєстрі
юридичних осіб Литовської Республіки 302691562, Литовська Республіка, самоуправління
міста Вільнюса, м. Вільнюс, вул. Карейвю, буд. 11В).
8. Виконавчий орган Товариства: директор.
9. Керівник Товариства (директор): Довгаль Володимир Вікторович.
10. Товариство не має відокремлених підрозділів.
11. Наглядова рада в Товаристві не створювалась.
12. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури
санації фінансової установи: не перебуває в стані припинення.
13. Рішення про ліквідацію Товариства не приймалися.
14. Частки у статутному капіталі Товариства не перебувають у власності членів виконавчого
органу.
15. Власники істотної участі/контролери Товариства:
15.1. Учасник Товариства : ЗАТ «АЛДЕҐА» 100%, в якому:
15.1.1. АНДРЕЮС ТРОФІМОВАС (громадянин Литви), РНОКПП 2825525371, посвідчення
особи LTU №24675294 – власник 100% акцій ЗАТ «АЛДЕҐА».

