Інформація викладена в новій редакції та набуває чинності з 21.02.2022 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС
ГРУП» перед укладанням договору про надання фінансових послуг повідомляє клієнту
наступну інформацію:
(відповідно до вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»)

1) ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ:
а) повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»,
скорочене найменування: ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
ідентифікаційний код юридичної особи: 39744713,
місцезнаходження: 01033, м. Київ, Печерський район, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 101
контактний телефон: 0 800 330 525,
адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги: info@groshik.com,
адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: info@groshik.com або
вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 101, Київ, 01033, або за телефоном 0 800 330 525.
б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності): відсутня.
в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги: 10.04.2015 року.
г) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного
фінансових установ або Державного реєстру банків.
ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» включене до Державного реєстру
https://kis.bank.gov.ua/. Розпорядженням Національної комісії, що
регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1200 від 02.06.2015
реєстрацію Фінансової установи серія ФК №583 від 20.05.2019 року.
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ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання
відповідної фінансової послуги.
Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 2938 від 27.06.2017 року про видачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу; надання послуг
фінансового лізингу; надання гарантій та поручительств. Рішення Національного банку України
№ 21/104-пк від 15.01.20121 року про відкликання (анулювання) у ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання гарантій.
Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 3566 від 17.08.2017 року про видачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), а саме: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту.
д) контактна інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності
особи, яка надає фінансові послуги та органів з питань захисту прав споживачів
Національний банк України
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Контакти: тел.: 0 800 505 240, еmail: nbu@bank.gov.ua
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1,
Контакти: тел. +38 (044) 279 12 70
2) ФІНАНСОВА ПОСЛУГА – ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ
ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО
ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ.
Порядок визначення таких витрат: загальна сума таких витрат визначається умовами договорів
про надання фінансових послуг, що укладаються ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» та умовами
Правил надання фінансових послуг, що розміщені на офіційному сайті ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС
ГРУП» – Внутрішні правила надання фінансових послуг від 06.01.2022 року
З умовами та порядком надання фінансових послуг та істотними характеристиками послуги з
надання споживчого кредиту можна ознайомитися за посиланням: https://groshik.com/about та
https://efg.com.ua/financial у розділі «Фінансові послуги».
3) ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:
а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг.
Договорами про надання фінансових послуг, що укладаються ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»,
передбачено право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг.
б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору
про надання фінансових послуг, а також інші умови використання права на відмову від
договору про надання фінансових послуг.
Позичальник має право протягом строку дії договору про надання фінансових послуг, але не
більше 14 календарних днів з дня його укладення, відмовитися від договору про надання
фінансових послуг.
в) мінімальний строк дії договору про надання фінансових послуг (якщо застосовується)
Від 5 календарних днів.

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір про надання фінансових
послуг, права дострокового виконання договору про надання фінансових послуг, а також
наслідки таких дій.
Договором про надання фінансових послуг, що укладається ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»,
передбачено право Позичальника достроково розірвати чи припинити договір про надання
фінансових послуг. У випадку дострокового припинення (розірвання) договору про надання
фінансових послуг або відмови від договору про надання фінансових послуг Позичальник
зобов'язаний повернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з договором про надання
фінансових послуг, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення
за ставкою, встановленою договором про надання фінансових послуг.
Договором про надання фінансових послуг, що укладається Товариством, передбачено право
Позичальника достроково виконати такий договір про надання фінансових послуг. Позичальник
має право достроково повернути кредит (достроково виконати договір про надання фінансових
послуг) і сплатити проценти за користування кредитом. Надходження на рахунок Товариства
грошових коштів від позичальника в достатньому обсязі для сплати заборгованості є належним
виконанням зобов'язання позичальника за договором про надання фінансових послуг. У такому
випадку договір про надання фінансових послуг припиняє свою дію з дати зарахування грошових
коштів на поточний рахунок ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП».
ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг.
Договором про надання фінансових послуг, що укладається ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»,
передбачено що внесення змін та/або доповнень до договору про надання фінансових послуг
відбувається шляхом укладення відповідних додаткових угод до договору про надання
фінансових послуг, якінабувають чинності за умови, що згода позичальника на такі зміни та/або
доповнення додоговору про надання фінансових послуг виражена у відповідний спосіб.
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання
фінансових послуг без письмової згоди споживача фінансової послуги.
Договорами про надання фінансових послуг, що укладаються Товариством, передбачено
неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання фінансових
послуг без письмової згоди споживача фінансової послуги.
е) наслідки порушення умов договору про надання фінансових послуг.
У випадку порушення зобов’язань, передбачених умовами договору про надання фінансових
послуг, ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» має право передати інформацію щодо заборгованості
позичальника до бюро кредитних історій, іншим фінансовим установам, залучити до
врегулювання заборгованості (в тому числі простроченої) колекторську компанію у порядку та
на умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», а також
вжити інші заходи, передбачені законодавством України для стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Порушення умов кредитного договору негативно впливає не кредитний рейтинг та кредитну
історію позичальника, а також на його можливості укласти кредитні договори з іншими

фінансовими установами в майбутньому.
4) МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.
У випадку недотримання Товариством та/або новим кредитором та/або колекторською компанією
встановлених законодавством вимог до взаємодії з позичальником при врегулюванні
простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки) позичальник має право на звернення
до Національного банку України, а також на звернення до суду з позовом про відшкодування
шкоди, завданої позичальнику в процесі врегулювання простроченої заборгованості.
а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.
Позичальник має право звертатися до Товариства із скаргами або проханням допомогти щодо
надання фінансових послуг з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового
кредиту,
на адресу електронної пошти: info@groshik.com та/або на
адресу
місцязнаходження ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»: вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 101,
Київ, 01033, або за телефоном: 0 800 330 525.
Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним
повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються договору про надання
фінансових послуг, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий
спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до
законодавства.
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні коштів у позику, в тому числіі
на умовах фінансового кредиту, законодавством України не передбачено та Товариством не
здійснюється.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС
ГРУП» розкриває наступну інформацію:
(відповідно до вимог частини 4 статті 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг»)

1)
Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової
установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП», 39744713, 01033, м. Київ, Печерський район, вул. Шота
Руставелі, буд. 44, офіс 101
2)
перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- факторинг;
- фінансовий лізинг.
- надання гарантій та поручительств до 15.01.2021 року (Рішення Національного банку України
№ 21/104-пк від 15.01.20121 року про відкликання (анулювання) у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання гарантій).
3)
відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль
за фінансовою установою):
Учасники фінансової установи, які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків
статутного капіталу фінансової установи:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ АКТИВ» (ЄДРПОУ: 39720954,
місцезнаходження: вул. Клочківська, буд.192-А, кв./оф.110, м. Харків, Україна, 61145), володіє
часткою, яка становить 90% в статутному капіталі ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП».
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ЗУПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ФІНЕКС-КАПІТАЛ», яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів фонду,
Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «РІЧЕР» (ЄДРПОУ:
34333275, місцезнаходження: вул. Академіка Проскури, буд.1, корп.45, кв./оф.2, м. Харків,
Україна, 61070), володіє часткою, яка становить 10% в статутному капіталі ТОВ «ФК «ЕЛІТ
ФІНАНС ГРУП».
До 26.02.2020 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ АКТИВ» (ЄДРПОУ: 39720954,
місцезнаходження: вул. Клочківська, буд.192-А, кв./оф.110, м. Харків, Україна, 61145), володіло
часткою, яка становило 100% в статутному капіталі ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП».
Юридичні особи, які контролюються учасниками фінансової установи (які володіють часткою,
що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника): відсутні.
Юридичні особи/фізичні особи, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками
фінансової установи (які володіють часткою, що становить не менш як 10 відсотків статутного
капіталу фінансової установи):

1.
Глушко Сергій Миколайович, громадянин України. Учасник, який володіє часткою (51%)
в ТОВ «ЕЛІТ АКТИВ», який є учасником (90%) ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП».
2.
Єрмак Тетяна Василівна, громадянка України. Учасник, який володіє часткою (29%) в
ТОВ «ЕЛІТ АКТИВ», який є учасником (90%) ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП».
3.
Горкун Артем Олександрович, громадянин України. Учасник, який володіє часткою (20%)
в ТОВ «ЕЛІТ АКТИВ», який є учасником (90%) ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП».
4.
Когут Ігор Дмитрович, громадянин України. Опосередкована участь (10%) через
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЗУПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів
фонду, здійснює управління активами фонду: Пайовий закритий недиверсифікований венчурний
інвестиційний фонд «РІЧЕР».
4)
відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
Наглядова рада в ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» не створювалась.
Виконавчий орган ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»: директор Горкун Артем Олександрович.
5)
відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» не має відокремлених підрозділів.
6)
відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
- Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 2938 від 27.06.2017 року про видачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу; надання послуг
фінансового лізингу; надання гарантій та поручительств. Рішення Національного банку України
№ 21/104-пк від 15.01.20121 року про відкликання (анулювання) у ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання гарантій.
- Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 3566 від 17.08.2017 року про видачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), а саме: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту.
7)
річна фінансову та консолідовану фінансову звітність
Річна фінансова звітність, а також аудиторський звіт розміщено на https://groshik.com/about та
https://efg.com.ua/disclosure
8)
відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування
процедури санації фінансової установи:
ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» не перебуває в стані припинення.
9)
рішення про ліквідацію фінансової установи:
Рішення про ліквідацію ТОВ «ФК «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» не приймалися.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС
ГРУП» розкриває інформацію щодо себе, умов та порядку діяльності, уключно щодо
фінансових послуг, які ним надаються клієнту:
(відповідно до вимог пункту 7 Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими
установами, затвердженого Постановою правління Національного банку України 05.11.2021 року №114)

1) Відомості про найменування:
Повне найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих
документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр): ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП»
(надалі – Товариство)
комерційне (фірмове) найменування Товариства відповідно до його установчих документів
(за наявності): відсутнє
2) інформацію про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються
Товариством для надання ним відповідних видів фінансових послуг:
Зображення позначень, які є об’єктом торговельної марки та документи, які підтверджують
правові підстави використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг)
Товариством:

Ліцензійний
договір
№17/12-2
про надання
дозволу на використання
об’єкта
права
інтелектуальної власності
(знака для товарів і послуг)
від 17.12.2019 р.

Ліцензійний договір №17/12-1
про надання дозволу на
використання об’єкта права
інтелектуальної
власності
(знака для товарів і послуг) від
17.12.2019 р.

Ліцензійний договір №17/12-3
про надання дозволу на
використання об’єкта права
інтелектуальної
власності
(знака для товарів і послуг) від
17.12.2019 р.

3) відомості про державну реєстрацію Товариства в Єдиному державному реєстрі:
дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи:
10.04.2015 р.; 10701020000057749
ідентифікаційний код юридичної особи: 39744713

4) відомості про місцезнаходження Товариства:
місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру із зазначенням
поштового індексу, області, району, населеного пункту, району населеного пункту (за
наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири)
(за наявності): 01033, м. Київ, Печерський район, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 101
5) відомості щодо включення Товариства до Державного реєстру фінансових установ:
Товариство зареєстровано як фінансову установу відповідно до розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.06.2015 №
1200 (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, серія ФК № 583, реєстраційний №
13103138).
Гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного
Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити інформацію
щодо включення Товариства до Державного реєстру фінансових установ:
https://kis.bank.gov.ua/
6) перелік власних вебсайтів Товариства, які використовуються Товариством для надання
ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови
та порядок діяльності Товариства, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а
також обслуговування клієнтів:
https://groshik.com/ та https://efg.com.ua/
7) перелік фінансових послуг, на надання яких має право Товариство, із зазначенням назв
ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, дати рішення про видачу
ліцензії:
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Розпорядженням
Нацкомфінпослуг № 3566 від 17.08.2017 року про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП» ліцензії на
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності
на ринку цінних паперів), а саме: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту);
- факторинг (Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 2938 від 27.06.2017 року про видачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ
ФІНАНС ГРУП» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу;
надання послуг фінансового лізингу; надання гарантій та поручительств);
- фінансовий лізинг (Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 2938 від 27.06.2017 року про видачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ
ФІНАНС ГРУП» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу;
надання послуг фінансового лізингу; надання гарантій та поручительств).

Гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного
Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити відомості про
ліцензії Товариства на провадження діяльності з надання фінансових послуг:
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001004629
8) перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за
участю посередників): не залучаються
9) інформацію про умови та порядок надання фінансових послуг шляхом розміщення на
власному вебсайті копій внутрішніх правил, якими визначено умови та порядок надання
тих видів фінансових послуг, що надаються Товариством клієнтам:
Внутрішні правила надання фінансових послуг від 06.01.2022 року
10) відомості про режим робочого часу Товариства, протягом якого здійснюється надання
фінансових послуг, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви:
Графік роботи: щоденно з 09-00 до 18-00 (крім вихідних та святкових днів).
Графік роботи служби підтримки: щоденно з 08-00 до 21-00.
Обробка заявок на оформлення кредиту – цілодобово, без вихідних.
Графік особистого прийому громадян: прийом громадян за місцезнаходженням Товариства
припинено до закінчення карантину, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України
№1236 від 09.12.2020 року.
11) перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг: Відокремлені підрозділи
у Товаристві відсутні
12) відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування
процедури санації Товариства із зазначенням інформації про факт порушення справи про
банкрутство Товариства, відкриття процедури санації Товариства, дати порушення справи
про банкрутство, дати відкриття процедури санації Товариства та найменування суду, який
постановив відповідну ухвалу: Провадження у справі про банкрутство не порушувалось,
процедура санації не застосовувалась.
13) відомості про початок процедури ліквідації Товариства із зазначенням дати прийняття
рішення про відкриття ліквідаційної процедури Товариства та найменування органу
Товариства або суду, який прийняв відповідне рішення: Процедура ліквідації Товариства не
починалась.
14) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність, якщо відповідно до законодавства
України потрібно складати консолідовану фінансову звітність, шляхом розміщення річної
фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що
підтверджує її достовірність:
Річна фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та звітності разом
з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність. Річна фінансова звітність

розкривається на вебсайтах
https://efg.com.ua/disclosure

Товариства

за

посиланнями:

https://groshik.com/about

та

Консолідована фінансова звітність відповідно до законодавства не вимагається.
15) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу Товариства:
прізвищ, імен та по батькові і назв посад осіб, призначених до наглядової ради надавача
фінансових послуг, якщо законодавством України вимагається обов’язкове утворення
наглядової ради: Наглядова рада у Товаристві відсутня. Обов’язкове утворення наглядової ради
законодавством не вимагається
прізвищ, імен та по батькові і назв посад осіб, призначених до виконавчого органу надавача
фінансових послуг: директор Горкун Артем Олександрович

