Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом
на 01 січня 2022 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО»

______________________________________________________ (далі - надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

№
з/п

Прізвище, ім'я та по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
власника істотної
участі у надавачі
фінансових послуг

Тип
особи

Інформація про
особу

1

2

3

4

5

1

LOVINGTON
HOLDINGS LIMITED
(ЛОВІНГТОН
ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)

Poseidonos, 1,
Ledra Business
centre, Egkomi,
2406, Nicosia,
Cyprus
(Посейдонос, 1,
Лерда бізнес центр,
Егкомі, 2406,
Нікосія, Кіпр)
НЕ 361118

99,99934542

ЮО

Участь особи в надавачі фінансових
послуг, %
пряма
опосередков
сукупна
ана

6

-

7

-

Таблиця 1
Опис взаємозв'язку особи з надавачем
фінансових послуг

8

акціонер, що володіє часткою в розмірі
99,99934542 % надавача фінансових
послуг.
Рішення Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, про надання
згоди на набуття/збільшення істотної
участі в надавачі фінансових послуг №
4019 від 10.10.2017 р.

1

2

Ярославський
Олександр
Владиленович

ФО

Громадянство Україна

-

99,99934542

-

1) володіє часткою у 100% в Flanders
Enterprises Limited (Фландерс
Ентерпрайзиз Лімітед), що влодіє часткою
у 49,06% в DCH Investment UA Limited
(ДіСіЕйч Інвестмент Юей Лімітед), що
володіє часткою у 100% в NFM Investment
Limited (ЕнЕфЕм Інвестмент Лімітед), що
володіє часткою у 100% в Glenshee
Holdings Limited (Гленші Холдінгз
Лімітед), якій належить 100% в
"LOVINGTON HOLDINGS LIMITED"
(ЛОВІНГТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), якій
належить 99,99934542% в надавачі
фінансових послуг; 2) володіє часткою у
50,94% в DCH Investment UA Limited
(ДіСіЕйч Інвестмент Юей Лімітед), що
володіє часткою у 100% в NFM Investment
Limited (ЕнЕфЕм Інвестмент Лімітед), що
володіє часткою у 100% в Glenshee
Holdings Limited (Гленші Холдінгз
Лімітед), якій належить 100% в
"LOVINGTON HOLDINGS LIMITED"
(ЛОВІНГТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), якій
належить 99,99934542% в надавачі
фінансових послуг

Голова правління,

___________

Ігор Гордієнко

(посада / реквізити документа, на
підставі якого діє відповідальна
особа / уповноважений представник
надавача фінансових послуг)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

28.01.2022

Юрій Мельник

067 451 01 44

(дата)

(ім'я та прізвище виконавця)

(телефон виконавця)

2

