
Детальна інформація про юридичну особу 

Повне найменування юридичної особи та 

скорочене у разі його наявності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЕРАНС 

ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС УКРАЇНА" 

(ТОВ "СІЕРАНС ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС 

УКРАЇНА") 

Повне та скорочене найменування юридичної 

особи англійською мовою у разі їх наявності 

LIMITED LIABILITY COMPANY 

"SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS 

UKRAINE" 

(LLC "SIERENTZ GLOBAL 

MERCHANTS UKRAINE") 

Організаційно-правова форма 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Назва юридичної особи 
"СІЕРАНС ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС 

УКРАЇНА" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41649076 

Центральний чи місцевий орган виконавчої 

влади, до сфери управління якого належить 

державне підприємство або частка держави у 

статутному капіталі юридичної особи, якщо 

ця частка становить не менше 25 відсотків 

 



Місцезнаходження юридичної особи 

01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

МОСКОВСЬКА, БЦ "СЕНАТОР", 

будинок 32/2, 15Й ПОВЕРХ 

Перелік засновників (учасників) юридичної 

особи, у тому числі прізвище, ім'я, по 

батькові, якщо засновник – фізична особа; 

найменування, місцезнаходження та 

ідентифікаційний код юридичної особи, якщо 

засновник – юридична особа 

"СІЕРАНС ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС СА" 

("SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS 

SA") 

Адреса засновника: ШМЕН ДЕ ДЯ 

ВЕР'ЄР 14, 1094, ПОДЕКС, 

ШВЕЙЦАРІЯ 

Розмір внеску до статутного фонду 

(грн.): 39981909.00 

 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ 

ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 

ЗАСНОВНИКА - ТОМАС ШУЛЬЦ, 

17DR72302, 1094, ШВЕЙЦАРІЯ, 

ПОДЕКС, ШМЕН ДЕ ЛЯ ВЕР'ЄР, 14 

 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ 

ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 

ЗАСНОВНИКА - ХЕЛЕН ЛАВЛІ 

ФРЕНСІС, 531075950, СПОЛУЧЕНІ 

ШТАТИ АМЕРИКИ, УЕСТПОРТ 

РОАД, 10 СУІТ, 202, БУД. С УІЛТОН, 

СТ 06897 



Дані про розмір статутного капіталу 

(статутного або складеного капіталу) та про 

дату закінчення його формування 

Розмір (грн.): 39981909.00 

Види діяльності 

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля 

зерном, необробленим тютюном, 

насінням і кормами для тварин 

(основний) 

Відомості про органи управління юридичної 

особи 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ 

ДИРЕКЦІЯ 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання 

(призначення) осіб, які обираються 

(призначаються) до органу управління 

юридичної особи, уповноважених 

представляти юридичну особу у 

правовідносинах з третіми особами, або осіб, 

які мають право вчиняти дії від імені 

юридичної особи без довіреності, у тому 

числі підписувати договори та дані про 

наявність обмежень щодо представництва від 

імені юридичної особи 

ЛАЗОС ЛАМПРАКІС ЛАКІС - керівник 

Дата та номер запису в Єдиному державному 

реєстрі про проведення державної реєстрації 

юридичної особи – у разі, коли державна 

реєстрація юридичної особи була проведена 

після набрання чинності Законом України 

Дата запису: 09.10.2017 

Номер запису: 1 070 102 0000 071042 



"Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців" 

 


