
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на «01» січня 2022 року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ 

ФІНАНС» (далі - надавач фінансових послуг) 
                    (повне найменування надавача фінансових послуг) 

 

 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

власника істотної участі у 

надавачі фінансових послуг 

Тип 

особи 

Інформація про 

особу 

Участь особи в надавачі фінансових 

послуг, % 

Опис взаємозв'язку особи з надавачем 

фінансових послуг 

пряма опосередкована сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пархоменко Олександр 

Олександрович 

 ФО Громадянин 

України, 

Україна, місто 

Київ 

 -  91,374513  91,374513 1) Через SHENGER SOLUTION LIMITED 

(ШЕНГЕР СОЛУШН ЛІМІТЕД) (100%), 

якому належить 87% частки в статутному 

капіталі надавача фінансових послуг. 

Набуття істотної участі SHENGER 

SOLUTION LIMITED (ШЕНГЕР СОЛУШН 

ЛІМІТЕД) у надавачі фінансових послуг 

погоджено відповідно до розпорядження 

Додаток 3 

до Положення про вимоги до структури власності надавачів 

фінансових послуг 

(підпункт 3 пункту 34 розділу IV) 



Національної комісії, що здійснює 

регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг від 25.07.2019 № 1441. 

2) Через АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНКОЛЬН" 

(23,743266%), якому належить 10% частки в 

статутному капіталі надавача фінансових 

послуг. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНКОЛЬН" 

викупило 21,528099% цінних паперів (акцій) 

у власному статутному капіталі, а 

24,195543% цінних паперів (акцій) 

оформлені  Глобальним сертифікатом до 

розподілу за власниками. Набуття істотної 

участі АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНКОЛЬН" у 

надавачі фінансових послуг погоджено 

відповідно до розпорядження Національної 

комісії, що здійснює регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг від 15.01.2019 № 

61. 

Контролює компанію SHENGER 

SOLUTION LIMITED (ШЕНГЕР СОЛУШН 

ЛІМІТЕД) та надавача фінансових послуг. 

Набуття істотної участі Пархоменком 

Олександром Олександровичем у надавачі 

фінансових послуг погоджено відповідно до 

розпорядження Національної комісії, що 



здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 19.03.2019 № 389. 

2 SHENGER SOLUTION 

LIMITED (ШЕНГЕР 

СОЛУШН ЛІМІТЕД) 

ЮО Республіка Кіпр, 

авеню Ґріва 

Діґені, 81 

Марінос Корт, 1-

2 поверх, 6043, 

місто Ларнака, 

(Republic of 

Cyprus, Griva 

Digeni Avenue, 

81 Marinos 

Court, 1-2 floor, 

6043, Larnaca) 

HE389324 

87 - 87 Учасник надавача фінансових послуг, що 

володіє 87% частки в статутному капіталі 

надавача фінансових послуг.  

Набуття істотної участі у надавачі 

фінансових послуг погоджено відповідно до 

розпорядження Національної комісії, що 

здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 25.07.2019 № 1441. 

Контролює надавача фінансових послуг. 

3 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ЛІНКОЛЬН» 

ІСІ Україна, 01001, 

місто Київ, 

вулиця Велика 

Житомирська, 

будинок 6/11, 

кімната 301, код 

ЄДРПОУ 

42250859 

10 - 10 Учасник надавача фінансових послуг, що 

володіє 10% частки в статутному капіталі 

надавача фінансових послуг.  

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД "ЛІНКОЛЬН" викупило 21,528099% 

цінних паперів (акцій) у власному 

статутному капіталі, а 24,195543% цінних 

паперів (акцій) оформлені  Глобальним 

сертифікатом до розподілу за власниками. 

Набуття істотної участі АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД "ЛІНКОЛЬН" у надавачі фінансових 

послуг погоджено відповідно до 

розпорядження Національної комісії, що 



здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 15.01.2019 № 61. 

4 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНІ 

ПАРТНЕРИ" 

ЮО Україна, 01001, 

місто Київ, 

вулиця Велика 

Житомирська, 

будинок 6/11, 

код ЄДРПОУ 

36136431 

- 10 10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" здійснює 

управління активами АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД "ЛІНКОЛЬН", якому належить 10% в 

надавачі фінансових послуг. 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД "ЛІНКОЛЬН" викупило 21,528099% 

цінних паперів (акцій) у власному 

статутному капіталі, а 24,195543% цінних 

паперів (акцій) оформлені  Глобальним 

сертифікатом до розподілу за власниками. 

Набуття істотної участі АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД "ЛІНКОЛЬН" у надавачі фінансових 

послуг погоджено відповідно до 

розпорядження Національної комісії, що 

здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 15.01.2019 № 61. 
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