Відповідно до статті 12 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ" розкриває наступну
інформацію:
Повне найменування,
ідентифікаційний код та
місцезнаходження
юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"
(ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ")
Код ЄДРПОУ 42441539
04116, м. Київ, вул. М. Довнар-Запольського, будинок 5, офіс 220

Перелік фінансових
послуг, що надаються
юридичною особою

Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг (основний);
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Відомості про власників
істотної участі (у тому
числі осіб, які
здійснюють контроль за
юридичною особою)

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДН ІНВЕСТ”, юридична особа - резидент
країни Литовська Республіка
Адреса: Литовська Республіка, Самоврядування міста Вільнюса, місто Вільнюс, вул.
Прамонес, 97
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1 600 000,00 (100% статутного капіталу)
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК:
АНДРЕЙ ТРОФІМОВ, ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. АЛЬГІМАНТО ПЕТРО
КАВОЛЮКО,32, КВАРТИРА 75

Відомості про склад
наглядової ради та
виконавчого органу
юридичної особи

Наглядова рада не створювалася.
Виконавчий орган – Дирекція до складу входять:
Генеральний директор – КУСЯК БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ;
Члени Дирекції: (право підпису документів виключно на підставі п. 11.9.15. Статуту):
ОРЛОВА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА
РУБАН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Члени виконавчого органу не володіють часткою у статутному капіталі Товариства.

Головний бухгалтер

Відомості відсутні

Відомості про
відокремлені підрозділи
юридичної особи

Відокремлені підрозділи відсутні

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
Відомості про ліцензії та
професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з
дозволи
фінансового лізингу (Розпорядження Нацкомфінпослуг №1852 від 18.10.2018р.)
Відомості про порушення
провадження у справі про
банкрутство,
Відомості відсутні
застосування процедури
санації
Рішення про ліквідацію

Відомості відсутні

