З метою виконання вимог статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» ТОВ «Порше Мобіліті» розриває
таку інформацію:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Порше
Мобіліті»
36422974
Код території за КОАТУУ 8036600000
02152, м. Київ, Дніпровський район, проспект Павла
Тичини. 1В
Перелік фінансових послуг, Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
що надаються фінансовою фінансового кредиту.
установою
Відомості
про
власників Власником істотної участі ТОВ «Порше Лізинг
істотної участі (у тому числі Україна» є:
осіб,
які
здійснюють «Порше Банк Акцієнгезельшафт», юридична особа за
Австрійської
Республіки,
з
контроль
за
фінансовою законодавством
місцезнаходженням: Австрійська Республіка, 5020, м.
установою)
Зальцбург, Фогельвайдерштрассе 75, зареєстрована в
торговельному реєстрі суду першої інстанції Зальцбурга
під № 58517 f
Повне найменування,
ідентифікаційний код
місцезнаходження фінансової
установи

Відомості про юридичних осіб, які контролюються
учасниками (засновниками, акціонерами) ТОВ «Порше
Мобіліті» (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій),
що становить не менш як 10 відсотків статутного
капіталу ТОВ «Порше Мобіліті»)
Інформація про юридичних або фізичних осіб, які
здійснюють контроль за юридичними особами учасниками (засновниками, акціонерами) ТОВ «Порше
Мобіліті» (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій),
що становить не менш як 10 відсотків статутного
капіталу ТОВ «Порше Мобіліті»)
Відомості
про
склад
наглядової
ради
та
виконавчого
органу
фінансової установи
Відомості про відокремлені
підрозділи
фінансової
установи
Відомості про ліцензії та
дозволи, видані фінансовій
установі

Наглядова рада у Товаристві відсутня.
Ткаченко Ольга Миколаївна – директор
Божок Олександр Юрійович – заступник директора
Відокремлені підрозділи відсутні
Свідоцтво фінансової установи відповідно до
Розпорядження Держфінпослуг №523 від 02.07.20009,
реєстраційний номер 16102366, серія та номер свідоцтва
ІК №58, дата видачі свідоцтва 02.07.2009, дата
переоформлення
свідоцтва
31.07.2014
року,
безстроково.
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 01.06.2017р. №
2199 (про видачу 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), ліцензія чинна.
Відомості про порушення Відомості відсутні
провадження у справі про
банкрутство,
застосування
процедури санації фінансової
установи
Рішення
про
ліквідацію Відомості відсутні
фінансової установи

