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 зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
03.10.2012

Повідомляємо, що 03.10.2012р. від депозитарію ПрАТ "ВДЦП" був отриманий
зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися
наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Товариства, сформований станом на 01.10.2012 р.:
-- У власника акцій ТОВ " Олстар Хоспітеліті Груп (Юніон)", Україна, код ЄДРПОУ
38150552 ,місце знаходження, Україна, 01601 Київська обл., Київ, вул.Госпітальна буд. 4А, розмір пакету становить 249558886 шт. акцій, що становить 17,0138 % від
зареєстрованої емісії товариства.
- У власника акцій ТОВ " Східно-Європейська Готельна Компанія", Україна, код
ЄДРПОУ 38150620, місце знаходження, Україна, 01601 Київська обл., Київ,
вул.Госпітальна буд. 4-А розмір пакету становить 303484008 шт. акцій , що становить
20,6902% від зареєстрованої емісії товариства.
- У власника Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд, Кіпр, код НЕ 305880,
місцезнаходження Кіпр 0000, Нікосія вул. Екторос, буд.2 Акрополі, розмір пакету
становить 912811430шт. акцій, що становить 62.2314% від зареєстрованої емісії
товариства.
Підставою зміни пакетів акцій є придбання акцій емітента на вторинному ринку
цінних паперів.
У зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, складеному ПрАТ «ВДЦП»
на дату обліку не зазначається дата придбання/відчуження особою акцій емітента. Тому в

таблиці «Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій» у колонці «Дата зміни» дані не зазначаємо.
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

