
 
Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН» 

Ідентифікаційний код 33936496 

Дані про державну реєстрацію Дата запису в Єдиному державному реєстрі: 22.02.2006р., № запису 1 068 102 0000 
014512 

Дані про реєстрацію фінансової 
установи 

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають 
фінансові послуги на ринку цінних перів, №869 від 15.06.2006р. Свідоцтво про 
реєстрацію фінансової установи АА №41 від 09.10.2006р., реєстраційний номер в 
державному реєстрі фінансових установ: 17101836 

Перелік фінансових послуг, що 
надаються фінансовою установою 

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Провадження діяльності з 
адміністрування недержавних пенсійних фондів 

Засновники (учасники) фінансової 
установи 

ІСУПОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ володіє часткою у розмірі 50% статутного капіталу 
ЗОЛОТУХІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ володіє часткою у розмірі 50% статутного капіталу 

Відомості про власників істотної 
участі (у т.ч. осіб, які здійснюють 
контроль за фінансовою установою) 

Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб та 
громадських формувань: ІСУПОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ, ЗОЛОТУХІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

Кінцеві бенефіціарні власники 
(контролери): 

ІСУПОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ, ЗОЛОТУХІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 

Керівник юридичної особи ІСУПОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ , директор 

Наглядова рада юридичної особи Наглядова рада відсутня 

Відомості про відокремлені 
підрозділи фінансової установи 

Відокремлені підрозділи відсутні 

Відомості про ліцензії та дозволи, 
видані фінансовій установі 

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана 
згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №162 від 
16.02.2016р., термін дії: з 06.05.2016р. безстроковий. Ліцензія чинна 
Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів 
Серія АВ № 614853, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг, дата видачі 25.06.2015р., термін дії: з 06.02.2007р., 
безстроковий 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: № 1491 від 25.06.2015 р. Ліцензія 
чинна 

Відомості про порушення 
провадження у справі про 
банкрутство, застосування 
процедури санації фінансової 
установи 

Справа про банкрутство не порушувалась, процедура санації не застосовувалась 

Рішення про ліквідацію фінансової 
установи 

Рішення про ліквідацію не приймалося 

Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16/вул. Федорова Івана, буд. 64/16 

Телефон +380 (44) 490 20 21  

Електронна пошта info@ozoncap.com 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ 


