Тел.: +38 (056) 790-08-48
E-mail: zaym@agema.com.ua
www.finance.agema.com.ua

ТОВ «АГЕМА ФІНАНС»
вул. Привокзальна, буд. 4, прим. 20
м. Дніпро, 49038, Україна

Детальна інформація про юридичну особу:
Повне найменування юридичної особи та скорочене
у разі його наявності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕМА ФІНАНС"
(ТОВ "АГЕМА ФІНАНС")

Ідентифікаційний код юридичної особи

39410720

Місцезнаходження юридичної особи

49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 4, приміщення 20

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у
тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник – фізична особа; найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код
юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

ЛИСИЦЯ ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ
50% Статутного капіталу
Адреса засновника: 51800, Дніпропетровська обл.,
Петриківський район, селище міського типу
Петриківка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА , будинок 6
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1600000.00
ТАТАРІНОВ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
50% Статутного капіталу Адреса засновника: 49128,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ленінський
район, ЖИТЛОВИЙ МАСИВ КОМУНАР, будинок 1,
квартира 159
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1600000.00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або
складеного капіталу) та про дату закінчення його
формування

Розмір (грн.): 3200000.00

Види діяльності

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний)

Відомості про органи управління юридичної особи

Наглядова рада відсутня

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання
(призначення) осіб, які обираються (призначаються)
до органу управління юридичної особи,
уповноважених представляти юридичну особу у
правовідносинах з третіми особами, або осіб, які
мають право вчиняти дії від імені юридичної особи
без довіреності, у тому числі підписувати договори
та дані про наявність обмежень щодо
представництва від імені юридичної особи
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі
про проведення державної реєстрації юридичної
особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної
особи була проведена після набрання чинності
Законом України "Про державну реєстрацію

ПЕРЕЯСЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМРОВИЧ керівник (Згідно зі статутом);
ПОГОРІЛА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА - підписант

Дата запису: 25.09.2014
Номер запису: 1 212 102 0000 001057
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юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних
процедур Дніпровської міської ради
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ
СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 26.09.2014

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку,
назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких
юридична особа перебуває на обліку:

ДПI У КIРОВСЬКОМУ РАЙОНI
М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У
ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39533006;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на
облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 26.09.2014;
Номер взяття на облік: 21202
ДПI У КIРОВСЬКОМУ РАЙОНI
М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У
ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39533006;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на
облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 26.09.2014;
Номер взяття на облік: 10000000265599

Дані органів статистики про основний вид
економічної діяльності юридичної особи,
визначений на підставі даних державних
статистичних спостережень відповідно до
статистичної методології за підсумками діяльності
за рік

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування

Дані про реєстраційний номер платника єдиного
внеску, клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності

Дані про реєстраційний номер платника єдиного
внеску: 10000000265599;
Дані про клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності: 5

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною
особою

Телефон 1: +380567900838
Телефон 2: +380662801457
Факс: +380674787097
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