Розкриття ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОС
КРЕДИТ" на власному веб-сайті у мережі Інтернет soscredit.ua інформації,
визначеної частиною четвертою статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг", станом на 27.01.2017 року

Вимога щодо розкриття
інформації відповідно до
законодавства України

Інформація, що розкривається

1. Повне найменування
фінансової установи відповідно
до установчих документів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОС КРЕДИТ"

2. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

39487128

3. Місцезнаходження: код
території за КОАТУУ, поштовий
індекс, область, район,
населений пункт, район
населеного пункту (за
наявності), вулиця, номер
будинку, номер корпусу (за
наявності), номер офіса
(квартири) (за наявності)

Код території за КОАТУУ 8038500000,
04070, місто Київ, Подільський район,
вулиця
Почайнинська, будинок 23

4. Перелік фінансових послуг,
що надаються фінансовою
установою: повний перелік видів
фінансових послуг, які зазначені
у додатку до свідоцтва про
реєстрацію фінансової установи
та/або у ліцензіях на
провадження господарської
діяльності з надання фінансових
послуг, які видані
Держфінпослуг/
Нацкомфінпослуг або іншими
органами, що здійснюють
державне регулювання ринків
фінансових послуг

Надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту

5. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють
контроль за
фінансовою установою): інформація про учасників (засновників, акціонерів)
фінансової

установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10
відсотків статутного капіталу), та інших пов'язаних осіб фінансової установи (про
юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про
фізичну
особу - прізвище, ім’я, по батькові),), які включають:
5.1. відомості про учасників
(засновників, акціонерів)
фінансової установи, які
володіють часткою (паєм,
пакетом акцій), що становить не
менш як 10 відсотків статутного
капіталу фінансової установи
повне найменування:

СОС Кредит Холдинг Б.В.
код за ЄДРПОУ: відсутній, бо особа не є
резидентом
України
місцезнаходження: 1185XR Нідерланди,
місто
Амстелвен, вулиця Стартбаан, будинок 8,
Юніт 1.08

5.2. відомості про юридичних
осіб, які контролюються
- soscredit.ua учасниками (засновниками,
акціонерами) фінансової
установи (які володіють часткою
(паєм, пакетом акцій), що
становить не менш як 10
відсотків статутного капіталу
заявника)
5.3. відомості про юридичних
або фізичних осіб, які
здійснюють контроль за
юридичними особами учасниками (засновниками,
акціонерами) фінансової
установи (які володіють часткою
(паєм, пакетом акцій), що
становить не менш як 10
відсотків статутного капіталу
фінансової установи)

-

Хьюдженс Томас Герман Теодор

6. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
6.1. прізвища, імена та по
батькові і найменування посад
осіб, призначених до наглядової
ради фінансової установи (у разі
коли законодавством
вимагається обов’язкове
утворення наглядової ради);

Обов’язкове утворення наглядової ради
законодавством не вимагається.

6.2. прізвища, імена та по
батькові і найменування посад
осіб, призначених до
виконавчого органу фінансової
установи

Купченко Юрій Валентинович, Директор

7. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) :
7.1. повне найменування
відокремленого підрозділу
Відокремлені
підрозділи
фінансової
установи :
7.2. дата та номер рішення про
створення відокремленого
підрозділу

відсутні.

Відокремлені
установи
відсутні.

підрозділи

фінансової

7.3. код за ЄДРПОУ (за
наявності)

Відокремлені
установи
відсутні.

підрозділи

фінансової

7.4. види фінансових послуг, які
може надавати відокремлений
підрозділ

Відокремлені
установи
відсутні.

підрозділи

фінансової

7.5. місцезнаходження
відокремленого підрозділу
(поштовий індекс, область,
район, населений пункт, район
населеного пункту (за
наявності), вулиця, номер
будинку, номер корпусу (за
наявності), номер офіса
(квартири) (за наявності)

Відокремлені
установи
відсутні.

підрозділи

фінансової

підрозділи

фінансової

7.6. телефон
Відокремлені підрозділи відсутні.
фінансової установи soscredit.ua
7.7. прізвище, ім'я та по батькові
і найменування посади керівника
відокремленого підрозділу

Відокремлені
установи
відсутні.

8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
8.1. вид господарської
діяльності, на провадження
якого видана ліцензія
8.2. серія та номер (за наявності)
виданої ліцензії або дата і номер
запису в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань про
видачу ліцензії
8.3. номер і дата прийняття
рішення про видачу ліцензії

Надання коштів у позику, в тому числі і на
умовах фінансового кредиту

-

Розпорядження НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ,
ЩО
ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ
14.01.2016

ПОСЛУГ

№127

від

8.4. дата початку дії (за
наявності) ліцензії

15.01.2016

8.5. інформація про
переоформлення ліцензії (дата
переоформлення, серія та номер
(за наявності) переоформленої
ліцензії)

Переоформлена
НАЦІОНАЛЬНОЮ
КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 26.01.2017 року
Розпорядження № 163

8.6. інформація про тимчасове
зупинення ліцензії (дата
тимчасового зупинення дії
ліцензії, дата поновлення дії
ліцензії) (інформація
розкривається, якщо рішення
про тимчасове зупинення
ліцензії було прийняте до
набрання чинності Законом
України "Про ліцензування видів
господарської діяльності")

Рішення про тимчасове зупинення ліцензії
не було прийняте до набрання чинності
Законом України "Про ліцензування видів
господарської діяльності".

8.7. статус ліцензії (чинна
ліцензія, анульована ліцензія)
8.8. дата анулювання ліцензії

чинна ліцензія

8.9. назва дозволу, номер
виданого дозволу та дата його
видачі

Дозволи фінансовій установі не видавались.

8.10. дата призупинення або
анулювання дозволу

Дозволи фінансовій установі не видавались.

9. Річна фінансова та
консолідована фінансова
звітність

Розкриваються шляхом розміщення річної
фінансовоїта консолідованої фінансової
звітності разом з аудиторським висновком,
що підтверджує її достовірність.

Ліцензія не анульовувалась.

Не порушувалось провадження у справі про
10. Відомості про порушення
провадження у справі про банкрутство, банкрутство, не застосовувалась процедура
санації soscredit.ua
застосування
процедури санації фінансової
установи: факт порушення
справи про банкрутство
фінансової установи, відкриття
процедури санації фінансової
установи, дата порушення
справи про банкрутство,
відкриття процедури санації
фінансової установи та

найменування суду, який виніс
відповідну ухвалу
фінансової установи.
11. У разі початку процедури
ліквідації фінансової установи:
інформація про те, що рішенням
учасників фінансової установи,
іншого уповноваженого органу
фінансової установи або судом
прийнято рішення про відкриття
ліквідаційної процедури
фінансової установи, а також
зазначається дата прийняття
відповідного рішення

Процедура ліквідації фінансової установи
не починалась.

12. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно
до закону :
12.1. розкриваються звіт про
корпоративне управління (для
фінансових установ, утворених у
формі акціонерних товариств),
визначений пунктом 2 частини
першої статті 12-1 Закону
України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків
фінансових послуг"

Фінансова установа не є юридичною
особою, утвореною у формі акціонерних
товариств.

