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ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС»

(ЄДРПОУ 38905834)

Cтаном на 18 травня 2021 року

Вагоровська Валерія Валерİївна

Громадянство: Україна

Є кінцевим бенефіціарним власником

100 %

Схематичне зображення структури власності

ТОВ 
«ФК «ЕЛАЄНС»

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

Таблиця 1

Таблиця 2

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності 
надавача фінансових послуг станом

на 18 травня 2021 року

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЕЛАЄНС», ЄДРПОУ 38905834, (далі – надавач фінансових послуг)

(повне найменування надавача фінансових послуг)

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

№ 
з/п

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
або повне 
найменування 
остаточного 
ключового 
учасника

Тип 
особи

Чи є 
особа 
власником 
істотної 
участі в 
надавачі 
фінансових 
послуг

Інформація 
про особу

Участь особи
в надавачі
фінансових послуг, %

Опис 
взаємозв’язку 
особи з 
надавачем 
фінансових 
послуг

пряма опосеред-
кована

сукупна

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Вагоровська 
Валерія 
Валеріївна

ФО так Громадянство 
Україна

100% – 100% Учасник

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи

Розрахунок

1 2 3

1 – –
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Додаток 3
до Положення про вимоги до структури 
власності надавачів фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 34 розділу ІV)

Таблиця 1

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності 
надавача фінансових послуг станом

на 18 травня 2021 року

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЕЛАЄНС», ЄДРПОУ 38905834, (далі – надавач фінансових послуг)

(повне найменування надавача фінансових послуг)

№ 
з/п

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
або повне 
найменування 
остаточного 
ключового 
учасника

Тип 
особи

Чи є 
особа 
власником 
істотної 
участі в 
надавачі 
фінансових 
послуг

Інформація 
про особу

Участь особи
в надавачі
фінансових послуг, %

Опис 
взаємозв’язку 
особи з 
надавачем 
фінансових 
послуг

пряма опосеред-
кована

сукупна

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Вагоровська 
Валерія 
Валеріївна

ФО так Громадянство 
Україна

100% – 100% Учасник, 100 %, 
розпорядження  
Національної 
комісії, що здій-
снює державне 
регулювання 
у сфері ринків 
фінансових 
послуг № 908 від 
21.05.2019


