Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента:

21660999

Повне найменування емітента:

Публічне Акціонерне Товариство " Готель" Прем'єр
Палац"

Скорочене найменування емітента (за
наявності):
Організаційно-правова форма емітента
за КОПФГ:
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
Область:
Район:
Населений пункт:
Вулиця:
Будинок:
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
Номер факсу емітента:
Веб-сайт емітента:
Найменування дії, щодо якої
розкривається інформація:
Дата дії, щодо якої розкривається
інформація (день, місяць, рік):

ПАТ " Готель" Прем'єр Палац"
Акціонерне товариство

01004
м.Київ
Шевченківський
м.Київ
бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська
5-7/29

0442441223
0442792814
www.premier-palace.com
Інформація про отримання позики на суму, що перевищує
25 відсотків вартості активів емітента
26.09.2012

Рішення про отримання позики прийнято Наглядовою радою Товариства 20 вересня 2011 року
( протокол засідання Наглядової ради № 36 від 20 вересня 2011року).
27 вересня 2011 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ " ГОТЕЛЬ " ПРЕМ'ЄР
" ПАЛАЦ" ( далі позичальник), на підставі рішення Наглядової ради ,було підписано договір
позики № 01-4/09-11 з компанією "FOLKDALE TRADING LIMITED" ( далі- позикодавець).
Предмет договору: грошові кошти у іноземній валюті. Позикодавець надає Позичальнику
позику у розмірі 42 000 000( сорок два мільйони) долларів, на срок до 26 вересня 2016 року, у
порядку і на умовах передбачених договором.
Вид позики: прцентна.
Процентна ставка: 9 % річних
Порядок отримання грошових коштів: частками за вимогою Позичальника (у будь якому виді)
які загалом складають суму 42000000,00 доларів США.
Умови повернення позики: Позичальник зобов'язаний повернути позику в повному обсязі до
26 вересня 2016 року. Позичальник може достроково повернути всю позику або її частину.
Платежі в погашення позики, а також за сплату відсотків здійснюватимуться шляхом
перерахування коштів на банківський рахунок Позикодавця.
Вид застави: спосіб забезпечення позики відсутній.
Ішформація про Позикодавця: Компанія "FOLKDALE TRADING LIMITED" зареєстрована за
законодавством Кіпру, за Реєстраційним Номером НЕ 146866, має Зареєстрований офіс за
адресою: Agias Fylaxeos, 38 Nicolas Court, 2nd floor, Flat/Office 203 P.C.3025 Limassol, Cyprus. У
Позикодавця відсутній код ЄДРПОУ, оскільки ця компанія є нерезидентом України і не може бути
зареєстрована у Єдиному Державному Реєстрі Підприємств і Організацій України.
Дата зарахування коштів на поточний рахунок: 26 вересня 2012
Вартість чистих активів емітента,на кінець звітного року: 398578 ( триста дев'яносто вісім
тисяч п'ятсот сімдесят вісім) тис. грн.

Співвідношення суми позики до вартості чистих активів на кінець звітного року: до 84% й
після отримання позики 79,5% .
Інформація щодо мети використання коштів позики: позика признвчається для поповнення
оборотних коштів Позичальника для здійснення діяльності у відповідності до положень його
Статуту.
Розмір одержаної частини позики у грошовій формі: 18223241грн.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій
інформації
Посада керівника емітента
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Генеральний директор
Бондарук Максим Вікторович

