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Нацiональний банк Уrqаfrrи розглянр реестрацiйну картку та пакет доIýментiвl

"ФК "ФIНТЕК МЕРКУРИ" щодо

переофрмлення свiдоцтва

фiнансовоТ установи у зв'язку зi змiною найменрання та мiсцезнаходження.

про

ресстрацi}о

Пов[домлясмо, що 29.10.2020 Нацiональний банк Уrраiни за результатами розгляду
вiцповiцноТ rсартки та пакета доrсументЬ прийняв рiшення про визнання недЙсним свiдоцтва

(серiя та номер свiдоцтва
свiдоцтва - ФК В0000066).
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NЪ 1303) та видачу нового свiдоцтва (серiя та номер

Щодаток: свiдоцтво про peccTparriro фйансовоТ установи (серiя та номер свiцоцтва
В0000066) на l арк. у 1 прим.
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