
Відповідно до статті 12 п.1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" розкриває таку інформацію: 

Інформація станом  на 05.05.2018 року  
Повне найменування юридичної особи та 
скорочене у разі його наявності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" 
(ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН") 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35396734 

Місцезнаходження юридичної особи 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 
проспект Слобожанський, будинок 31 Д 

Види діяльності 

Код КВЕД 46.61 Оптова торгівля 
сільськогосподарськими машинами й 
устаткованням (основний); 
Код КВЕД 46.63 Оптова торгівля машинами й 
устаткованням для добувної промисловості та 
будівництва; 
Код КВЕД 77.31 Надання в оренду 
сільськогосподарських машин і устатковання; 
Код КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних 
машин і устатковання; 
Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, 
устатковання та товарів. н. в. і. у.; 
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг; 
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого майна; 
Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і 
легкових автотранспортних засобів; 
Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних 
автомобілів; 
Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування 
машин і устатковання промислового призначення 

Відомості про власників істотної участі 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС 
АКТІВІТІС", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В 
ІНТЕРЕСАХ УЧАСНИКІВ ТА ЗА РАХУНОК 
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ФОНДУ "АЛЬТУС-КАСКАД" 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33719000 49044, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
БУДИНОК 53, ПОВЕРХ 4 

Відомості про виконавчий орган юридичної 
особи ГРУВМАН МИХАЙЛО ІГОРОВИЧ - керівник 

Відомості про ліцензії та дозволи 

Довідка про взяття на облік юридичної особи, серія 
та номер ФЛ №358, дата видачі 11.12.2007, 
Розпорядження Про видачу ліцензії на 
провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг (крім професійної діяльності на 
ринку цінних паперів) №583 від 16.03.2017   

Дані про відокремлені підрозділи 
юридичної особи 

Відокремлені підрозділи відсутні 

Дані про перебування юридичної особи в 
процесі провадження у справі про 
банкрутство, санації, припинення 
діяльності 

Відомості відсутні 

 


