
Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01.01.2022 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (далі – надавач фінансових послуг) 
(повне найменування надавача фінансових послуг) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Тип 

особи 

Інформація про особу Участь особи в Товаристві , % Опис взаємозв’язку особи з Товариством  

пряма Опосередко-

вана 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Акціонерне товариство 

“Закритий 

недиверсифікований 

венчурний корпоративний 

інвестиційний фонд “КУБ 

ІНВЕСТ” 

від імені та в інтересах 

якого діє ТОВ “Компанія з 

управління активами та 

адміністрування пенсійних 

фондів “ДАЛІЗ-ФІНАНС” 

 

ІСІ Місцезнаходження: Україна 

01024, місто Київ, Печерський 

район, вулиця Богомольця, 

будинок, 7/14, приміщення 182 

ЄДРПОУ 41991787 

 

Місцезнаходження: Україна  

01021, місто Київ, Кловський 

узвіз, будинок 7, приміщення 49/5  

ЄДРПОУ 34938583  

50,2 % - 50,2 % Акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований 

венчурний корпоративний інвестиційний фонд “КУБ ІНВЕСТ” 

від імені та в інтересах якого діє ТОВ “Компанія з управління 

активами та адміністрування пенсійних фондів “ДАЛІЗ-

ФІНАНС” – є учасником Товариства, якому належить 50,2 % 

статутного капіталу Товариства. 

Відповідно до розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ №123 

від 27.01.2020 року, Акціонерному товариству “Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 

фонд “КУБ ІНВЕСТ” від імені та в інтересах якого діє ТОВ 

“Компанія з управління активами та адміністрування 

пенсійних фондів “ДАЛІЗ-ФІНАНС” – погоджено набуття 

істотної участі шляхом прямого володіння в статутному 

(складеному) капіталі ТОВ «ФК «ВЕРОНА» 50,2%. 

2 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

“Компанія з управління 

активами та 

адміністрування пенсійних 

фондів “ДАЛІЗ-ФІНАНС” 

ЮО Місцезнаходження: Україна  

01021, місто Київ, Кловський 

узвіз, будинок 7, приміщення 49/5  

ЄДРПОУ 34938583 

50,2% - 50,2% Управляє активами Акціонерного товариства “Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 

фонд “КУБ ІНВЕСТ”, що є учасником ТОВ "ФК "ВЕРОНА" 

(50,2%). 

3 Тітамир Арсеній Олегович ФО Громадянство: Україна, місце 

проживання зареєстровано: 

Україна,  

м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, буд. 26, кв. 88,  

паспорт №006022596, виданий 

органом 8017 27.04.2021, 

РНОКПП 3769101196 

- 50,2 % 50,2 % Через Акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований 

венчурний корпоративний інвестиційний фонд “КУБ ІНВЕСТ” 

від імені та в інтересах якого діє ТОВ “Компанія з управління 

активами та адміністрування пенсійних фондів “ДАЛІЗ-

ФІНАНС” (68,213%), якому належить частка у розмірі 50,2% 

статутного капіталу ТОВ «ФК «ВЕРОНА». 

Контролер Акціонерного товариства “Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 

фонд “КУБ ІНВЕСТ”. 

Тітамир А.О. є пасинком Тітамир Е.С. 

4 Щебликін Геннадій 

Сергійович 

ФО Громадянство: Україна, місце 

проживання: Україна, Харківська 

обл., м. Харків,  

вул. Золочівська, буд. 24, кв. 51,  

паспорт серії ММ №899741, 

виданий Комінтернівським РВ 

ХМУ УМВСУ в Харківській обл. 

14.02.2001,  

- 15,957074 % 15,957074 % Через Акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований 

венчурний корпоративний інвестиційний фонд “КУБ ІНВЕСТ” 

від імені та в інтересах якого діє ТОВ “Компанія з управління 

активами та адміністрування пенсійних фондів “ДАЛІЗ-

ФІНАНС” (31,787%), якому належить частка у розмірі 50,2% 

статутного капіталу ТОВ «ФК «ВЕРОНА». 

 



РНОКПП 2752701010 

  

Директор, діє на підставі Статуту     _____________________         Ольга Хлебнікова 
         (підпис)        (ім’я та прізвище) 

  

25.01.2022       Юрій Бойко       098 505-24-27 
    (дата)       (ім’я та прізвище виконавця)                     (телефон виконавця) 


