
  

Інформація про власників фінансової установи 

№ 
з/п 

Повне найменування юридичної особи 
- власника (акціонера, учасника) чи 
прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи - власника (акціонера, учасника) 
фінансової установи 

Вид участі 
(одно- 

осібно або 
спільно) 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи - власника 
фінансової установи 

або РНОКПП 

Місцезнаходження юридичної особи чи 
паспортні дані фізичної особи, про яку 

подається інформація (серія (за наявності) 
та номер паспорта, дата видачі та 

найменування органу, що його видав) 

Частка в 
статутному 

капіталі 
фінансової 
установи, % 

Загальний 
розмір 

впливу на 
фінансову 
установу 

 Власники-фізичні особи      

- Відсутні - - - - - 

 Власники-юридичні особи      

1 ТІМАН ІНВЕСТМЕНТС ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД 

Одноосібно С 63335  14 Іст, Левел 8, Сліема Роад, Гзіра, GZR 
1639, Мальта 

100  - 

 
Інформація про осіб, які прямо володіють 10 та більше % статутного капіталу юридичних осіб - власників фінансової установи 

№ 
з/п 

Ідентифікаційний 
код юридичної 
особи власника 

фінансової 
установи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи або 

РНОКПП - фізичної 
особи - учасника 

власника фінансової 
установи 

Вид участі 
(одноосібно 
або спільно) 

Повне найменування 
юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи - учасника 

власника фінансової установи 

Місцезнаходження 
юридичної особи або 
дані фізичної особи - 

учасника власника 
фінансової установи 

Частка в 
статутному 
капіталі, % 

Частка 
опосередкованого 

володіння частками у 
статутному капіталі 

фінансової установи, % 

 1 С 63335  155289  Одноосібно Фон дер Хейден Груп 
Холдінгс Бі. Ві. 

 

Ландуіс Грут Квартір, 
Грут Квартірвег 12, 

Віллемстад, Кюрасао 

85,42  85,42 

2 С 63335 546261 Одноосібно Трастхай Холдінгс Лімітед Раффен Хаус, 
Рінгаскідді, Ко. Корк, 

Ірландія 

14,58 14,58 

           



  

Інформація про осіб, які опосередковано володіють 10 та більше % статутного капіталу юридичних осіб - власників фінансової установи 

№ 
з/п 

Ідентифікаційний 
код юридичної 
особи власника 

Вид участі 
(одноосібно 
або спільно) 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи, яка має опосередковану 
участь в юридичній особі - власнику фінансової установи 

Частка в 
статутному 
капіталі, % 

Частка опосередкованого володіння 
частками у статутному капіталі 

фінансової установи, % 

 1 155289 Одноосібно  Свен фон дер Хейден   100   85,42 

2 535098 Спільно Мартін Річард Хоран 56,27 14,58 

3 535098 Спільно Девід Уільям Хоран 14,74 14,58 

4 535098 Спільно Ненсі Хоран 14,29 14,58 

5 535098 Спільно Пол Мартін Хоран 7,77 14,58 

6 535098 Спільно Кейт Ендрю Хоран 6,93 14,58 

    
Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) фінансової установи 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи - кінцевого 
бенефіціарного власника 

(контролера) фінансової установи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи, через яку 

існує пов'язаність 

Повне найменування 
юридичної особи, 

через яку існує 
пов'язаність 

Місцезнаходження 
юридичної особи, 

через яку існує 
пов'язаність 

Частка в статутному 
капіталі юридичної 

особи, через яку 
існує пов'язаність, % 

Спосіб здійснення 
вирішального 

впливу 

 1 Свен фон дер Хейден 155289 

 

Фон дер Хейден Груп 
Холдінгс Бі.Ві. 

Ландуіс Грут Квартір, 
Грут Квартірвег 12, 

Віллемстад, Кюрасао 

100 

 

 Опосередковане 
володіння часткою 

у розмірі 85,42 

 


