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01.07.2015 року 1часник Товариства - ТОВ «РОКШИЛЪД КОМПАНI» внiс до статутного
ппiта:ту решту свосi° частки, а саме 3 ООО 000,00 rрн. що пiдтверджено виписками ба11ку. 

18.01.2016 року протоколом №5 Загальних зборiв Учасникiв було прийнято рiшення про 
збL1ьшен11я статутного капiталу Товариства на 12000 000,00 гр11., у зв'язку з чим затверджено новий 
Статут Товариства у новiй редакцi'i, в якому визначено, що статутний капiтал Товариства становить 
:-о ООО ООО, 00 грн, а единим учасником Товариства с ТОВ «РОКШИЛЬД КОМЛАНI». 

18.02.2016 року единий учасник Товариства внiс до статутного капiталу ТОВ «ФIНАНСОВА 
f.-,.РАНТIЯ» грошовi кошти в розмiрi 50 000,00 гр11, що пiдтверджено випискою з рахунку 
• �6502100600003 АТ «Укрбудi11вестбанк», код банку 380377:
- п.1атiжним доруче1111ям вiд 18.02.2016 року в сумi 50 000,00 гр11.

19.02.2016 року сдиний учасник Товариства внiс до статутного капiталу ТОВ «ФIНАНСОВА
-v>АНТIЯ» грошовi кошти в розмiрi 11 950 000,00 грн, що niдтверджено випискою з рахунку
�6502100600003 АТ «Укрбудiнвестбанк», код банку 380377:

· Г-�атiжним доручен11ям вiд 19.02.2016 року в сумi 1 950 000,00 грн.;
· �L"атiжним дорученням вiд 19.02.2016 року в сумi 1 О ООО 000,00 грн.

На пiдставi протоколу J\"o32 вiд 18.08.2017р. Загальних зборiв Засновникiв Товариства 
nt 1-швся Учасник частки ста,угного капiталу: 
1ЗТВер..:J,Жено вихiд Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «РОКШИЛЬД КОМПАl 11» з 
пе�;J.ачею Новому Учас11ику COAL TRADE 2013 OU (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ) належноi' йому 
ча .... юi у розмiрi 100 % статутного капiталу в сумi 20 ООО 000,00 (Двадцять мiльйонiв) гриве11ь 00 

!1 йок у зв'язку з 'ii продажем згiщю до договору купiвлi - продrо�-·у частки вiд 04.04.2017р. 
Останнi змiни до Статуту Товариства зарее:строва11i 18.08.2017 р., ресстрацiйний No 

.:55554989263. 
Для створення або збiльшення заресстрованого статутного фонду засновником не 1алучались 

...ек�елi, а також кошти, одержанi в кред11т, позику та пiд заставу, бюджетнi кошп1 та неl\1атерiа.1ьнi 
cr tви. Несплаченого або вилученого капiталу немае. 

Для створен11я або збiльшення зареестрованого статутного фонду засновникам11 нс залучались 
векселi. а також кошти, одержанi в крешп, позику та пiд заставу, бюджетнi кошт11 та не:.�атерiальнi 
!!ntlBИ. 

Нссплаченого або оилученого капiталу немае:. 
Статутний капiтал розмiром 20 ООО 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень станом на З 1.12.2017 

рок} сформований у повному обсязi та сnла<1еннй виключно грошови�1и коштащt у встановленi 
�конодавством тер�1iнн, вiдповiдас Статуту, яю1й зареестровшши 1з урахува11ням посилен11х 
ви,юг,якi лередба<1снi Постановою Правлiння НБУ «Про додатковi ВИI\IОГИ до небанкiвськю, 
4 .пансов1tх установ, 11ацiонального оператора поштовоrо зв'язку, що отримали (або отримують) 
r1раво на здiйснення валютних операцiй» вiд 29.12.2015 року No 962, набули чинностi з 1 сiчня 2016 
Pol\). 

Iнформацiя 11ро влас1:111ii "апiтал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНJСТIО 
ФIIIAIICOBA ГАРАНТIЯ» 

Станом на 31.12.2017 ро"у влас1111ii �-апiтал Товар11ства мае паступну стру"туру: 
Табдпця № 4 

Пас11в балансу Код ua 31.12.201Gp. 113 31.12.2017р. 
l)ЯДК3 

Зареестрований (пайовий) капiтал 1400 20 ООО 20 000 
Капiта..1 у дооцiнках 1405 - . 

Додатковий капiтал 1410 - . 

Резервн11й капiтал 1415 1 1 
Нсрозподiлений nрибуток (непокритий збиток) 1420 16 262 
Неоплачений капiтал 1425 - -

Вилучею1й капiтал 1430 - -

fншi резерви 1435 - -

Усього олас11ого 1s:aniтaлy 1495 20 017 20 263 

Резервиий 1ш11imtL'l 

Станом на 31.12.2017 року резсрвний капiтал складае: 1 тис.грн. 
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