
сукупна реєстраційний 
номер

країна 
місцезнаходжен
ня / проживання

ФО 1 100  Україна Особа володіє 100% аакцій 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЗАКРИТИЙ НЕДИРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДІВЕЛЬНІ, 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ", який є учасником 
надавача фінансових послуг - володіє 
100% статуного капіталу надавача 
фінансових послуг. Кінцевий 
бенефіціарний власник.

сукупна реєстраційний 
номер

країна 
місцезнаходжен
ня / проживання

ІСІ 100 43770477 Україна

ФО 100  Україна

ЮО 100 37880107 Україна Здійснює управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДІВЕЛЬНІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ", який є учасником надавача фінансових 
послуг з часткою 100 %

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
"ТРАВЕРТИН"

0 100 04119; місто Київ; (); вулиця 
Дегтярівська; (); буд.25А; корп.; 
кв./оф.36

Є учасником надавача фінансових послуг з часткою 100%, пряме володіння.

Бабіцький Роман Володимирович 0 100 56301; Миколаївська область 
Врадіївський район селище 
міського типу Врадіївка; ()

Україна Особа володіє 100% аакцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДІВЕЛЬНІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ", який є учасником надавача фінансових 
послуг - володіє 100% статуного капіталу надавача фінансових послуг. 
Кінцевий бенефіціарний власник.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД "БУДІВЕЛЬНІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

100 0 04119; місто Київ; (); вулиця 
Дегтярівська; (); буд.25А; корп.; 
кв./оф.36

100

ІІ. Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи 
або повне найменування остаточного 

ключового учасника

Тип особи Частка участі особи, % Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з надавачем фінансових послуг
пряма опосередко

вана
адреса місцезнаходження / 

проживання
громадянство

Бабіцький Роман Володимирович 0 100 56301; Миколаївська область 
Врадіївський район селище 
міського типу Врадіївка; ()

Україна

ТОВ "ФК "ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ" ( код 44393131 )

станом на 09.08.2021

І. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг 

Прізвище, ім'я та по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування остаточного 
ключового учасника

Тип 
особи

Чи є особа 
власником 

істотної 
участі (1-

ТАК, 0-НІ) 

Частка участі особи, % Інформація про особу Опис взаємозв’язку особи з надавачем 
фінансових послуг

Розрахунок опосередкованої 
участі остаточного ключового 

учасника 
пряма опосередко

вана
адреса місцезнаходження / 

проживання
громадянство
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