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Додаток 2
до Положення про вимоги до структури
власностінадавачів фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу ІV)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 24 червня 2021 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС» (далі – надавач
фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1
№
з/п

1
1

Прізвище,
ім’ята по
батькові або
повне
найменуванн
я
остаточного
ключового
учасника

Тип
особи

2

3

4

ФО

Так

Ewa Zackovicz
(Ева Заковіч)

Чи є особа
власником
істотної
участі в
надавачі
фінансових
послуг

Інформація
про особу

5
Ева Заковіч (Ewa
Zackovicz),
Польща.

Участь особи в надавачі фінансових
послуг, %

Опис взаємозв’язку
особи з надавачем
фінансових послуг

пряма

опосередкована

сукупн
а

6

7

8

9

0

100

100

1) Станом на 24 червня 2021 року.,
істотною участю у Статутному капіталі
ТОВ «ФК «Тайгер Фінанс» володіють:
- ТОВ "МЕДЖІК ФІНАНС" (Код
ЄДРПОУ:43587534). Частка у статутному
капіталі ТОВ «Тайгер Фінанс» становить
– 100 %.
2) Учасниками ТОВ "МЕДЖІК ФІНАНС",
є:
- ТОВ «ФК «Тайгер Фінанс» (Код
ЄДРПОУ: 43561909). Частка у статутному
капіталі ТОВ "МЕДЖІК ФІНАНС"
становить – 99,64 %
- Ewa Zackovicz (Ева Заковіч),
Польща. Частка у статутному капіталі

2

ТОВ "МЕДЖІК ФІНАНС" 0,36%.
3) Остаточним ключовим учасником та
водночас
кінцевим
бенефіціарним
власником, який здійснює контроль та

вирішальний вплив на управління і
діяльність
надавача
фінансових
послуг ТОВ «ФК «Тайгер Фінанс» є Ewa
Zackovicz (Ева Заковіч).

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2
№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи

Розрахунок

1
1

2

3

Ewa Zackovicz (Ева Заковіч)

99,64 + 0,36 = 100%

Кремінський Антон

Директор/Статут
(посада/реквізити документа, на підставі
якого діє відповідальна особа/
уповноважений представник надавача
фінансових послуг)

(підпис)

24.06.2021 року

Кремінський Антон

(дата)

(ім’я та прізвище виконавця)

(ім’я та прізвище)

(телефон виконавця)

