Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21660999
1.4. Місцезнаходження емітента
01004 м.Київ булв.Шевченка/вул.Пушкінська5-7/29
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 244-12-23 (044) 279-28-14
1.6. Електронна поштова адреса емітента
blv@premier-palace.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
д/н
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ " Готель "
Прем'єр Палац" від 25.03.2011р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів
ВАТ " Готель " Прем'єр Палац" № 23 від 25.03.2011р.
Посадова особа Болотов Олег Олександрович (Паспорт: серія 51 номер 2006973 виданий
18.11.2003 р. МІС Росії), яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000003% , що дорівнює 5 (п'ять)шт.
акцій Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: чотири роки.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ " Готель "
Прем'єр Палац" від 25.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі
протоколу Загальних зборів
Акціонерів ВАТ " Готель " Прем'єр Палац № 23 від 25.03.2011р.
Посадова особа Болотов Олег Олександрович (Паспорт: серія 51 номер 2006973 виданий
18.11.2003 р. МІС Росії), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки згідно Статуту Товариства
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Віце - Президент з готельного
бізнесу .
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5 (п'ять) шт. акцій Товариства.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ " Готель "
Прем'єр Палац" 25.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі
протоколу Загальних зборів
Акціонерів ВАТ " Готель " Прем'єр Палац" № 23 від 25.03.2011р.
Посадова особа Любар Тетяну Михайлівну (Паспорт: серія МЕ номер 709048 виданий
17.02.2005 р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член
Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки згідно Статуту Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інспектор відділу кадрів
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 (дві) шт. акцій Товариства.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ " Готель"
Прем'єр Палац" 25.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів
№ 23 від 25.03.2011 року.
Посадова особа Зварич Ганну Юріївну (Паспорт: серія СО номер 151066 виданий
10.06.1995 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві.), призначена на посаду Член
Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки згідно Статуту Товариства..
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора в
кадрових питань та побуту .
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3(три) шт. акцій Товариства.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ " Готель" Прем'єр
Палац" 25.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів
ВАТ " Готель" Прем'єр Палац" № 23 від 25.03.2011 р .
Посадова особа Аксьонова Наталія Михайлівна (Паспорт: серія СН номер 153288 виданий
15.02.1996 р. Мінським РУГУ МВС України в м. Києві.), яка займала посаду Голова
Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: на посаді перебувала з 15 грудня
2006р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ "Готель " Прем'єр
Палац" 25.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів Акціонерів
ВАТ "Готель " Прем'єр Палац" №23 від 25.03.2011 р.
Посадова особа Єлісеєв Сергій Петрович (Паспорт: серія АЕ номер 258098 виданий
16.05.1996 р. Жовтневим РВД МУУ МВС України в Дніпропетровській області.), яка
займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: на посаді перебував з14 травня
2008року.
Рішення про звільнення прийнято засіданням Наглядової ради ВАТ " Готель " Прем'єр
Палац" 25.03.2011 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради
ВАТ " Готель " Прем'єр Палац" № 23 від 25.03.2011 р..
Посадова особа Литвин Олександр Тарасович (Паспорт: серія СО номер 738278 виданий
18.09.2001 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Генеральний
директор, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: на посаді перебував з 15 грудня 2006р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради
ВАТ "Готель "Прем’єр Палац" № 61 від 25.03.2011.

Посадова особа Любар Тетяна Михайлівна (Паспорт: серія МЕ номер 709048 виданий
17/02/05 р. Подільським РУ ГУМВС України в м.Києві), звільнена з посади Член
Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.000003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ"Готель "Прем"єр
Палац" 25.03.11.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів
ВАТ"Готель "Прем"єр Палац" № 23 від 25.03.11.
Посадова особа Зварич Ганна Юріївна (Паспорт: серія СО номер 151066 виданий 10/06/95
р. Ватутінським РУ ГУМВС України в м.Києві), звільнена з посади Член Спостережної
ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.000003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ"Готель "Прем"єр
Палац" 25.03.11.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів Акціонерів
ВАТ"Готель "Прем"єр Палац" № 23 від 25.03.11.
Посадова особа Михалюк Вікторія Олександрівна (. Фізична особа згоди на
оприлюднення паспортних даних не давала.), призначена на посаду Член Ревізійної
комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: контролер,
бібліотекар,державний податковий інспектор, економіст.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 % акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ " Готель "
Прем"єр Палац" 25.03.2011 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів
Акціонерів ВАТ " Готель " Прем"єр Палац" № 23 від 25.03.11 р.
Посадова особа Плаксін Дмитро Вікторович ( Фізична особа згоди на оприлюднення
паспортнох даних не давала.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.00003%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами Акціонерів ВАТ " Готель "
Прем"єр Палац" 25.03.11 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протокола Загальних зборів Акціонерів
ВАТ " Готель " Прем"єр Палац" №23 від 25.03.11 р..
Посадова особа Корнієнко Віра Павлівна ( Фізична особа згоди на оприлюднення
паспортних даних не давала), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: радіооператор першого класу
Українського Авіаметцентру.
технік-радіометеоролог другої категорії цього же авіаметцентру.
радіооператор І кл апаратної зв’язку Українського авіаметцентру.
технік першої категорії Українського авіаметцентру.

технік-радіометеоролог другої категорії Українського авіаметцентру
технік метеоролог другої категорії авіаметцентру.
технік метеоролог першої категорії відділу радіометеорологічних спостережень
авіаметцентру.
технік-метеоролог І категорії відділу радіометеорологічних спостережень та інформації
ДП УАМЦ Призначена за конкурсом на посаду головного спеціаліста відділу роботи з
оцінювачами Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності.
Спеціаліст з торгівлі цінними паперами ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами Акціонерів ВАТ " Готель "
Прем"єр Палац" 25.03.11 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів ВАТ "
Готель " Прем"єр Палац" №23 від 25.03.2011р..
Посадова особа Бабич Ганна Володимирівна (. Фізична особа згоди на оприлюднення
паспортних даних не давала), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Фахівець з персоналу, фахівець
з тренінгу, фахівець з навчання, фахівець з навчання персонал
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.
Рішення про призначення прийнято засіданням Наглядової ради ВАТ " Готель" Прем"єр
Палац" 25.03.11 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради
ВАТ " Готель "Прем"єр Палац" № 61 від 25/03/2011р..
Посадова особа Фролова Наталія Миколаївна (Паспорт: серія СО номер 315060 виданий
18/01/00 р. Московським РУ ГУ МВС України в м Києві), призначена на посаду В. О.
Генерального директора.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Ведучий спеціаліст
департаменту контролю по роботі філій, директор департаменту контролю по роботі
філій, аналітик - економіст, фінансовий директор, перший заступник Генерального
директора..
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0% акцій.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
В.О.Генерального директора
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)
(дата)

Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21660999
Публічне Акціонерне Товариство " Готель"
Повне найменування емітента:
Прем'єр Палац"
Скорочене найменування емітента (за
ПАТ " Готель" Прем'єр Палац"
наявності):
Організаційно-правова форма емітента за
Акціонерне товариство
КОПФГ:
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
01004
Область:
м.Київ
Район:
Шевченківський
Населений пункт:
м.Київ
Вулиця:
бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська
Будинок:
5-7/29
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0442441223
Номер факсу емітента:
0442792814
Веб-сайт емітента:
www.premier-palace.com
Найменування дії, щодо якої розкривається Інформація про зміну складу посадових осіб
інформація:
емітента
Дата дії, щодо якої розкривається
20.04.2011
інформація (день, місяць, рік):
1.Посадова особа Фролова Наталія Миколаївна ( Паспорт: серія Со номер 315060
виданий 18.01.2000 року Московським РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду
В.о. Генерального директора ПАТ " Готель " Прем'єр Палац". звільнена.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №6 засідання Наглядової
ради публічного акціонерного товариства" Готель " Прем'єр Палац" від 20 квітня 2011р.
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає .
Срок з якого особа перебувала на посаді- з 25.03.2011р.
2.Посадова особа Бондарук Максим Вікторович ( паспорт серія СМ номер 064156
виданий 5 лютого 1999 року Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області)
призначена на посаду Генерального директора ПАТ " Готель " Прем'єр Палац".
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу №6 засідання
Наглядової ради публічного акціонерного товариства" Готель " Прем'єр Палац" від 20
квітня 2011р.
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає .
Строк на який призначено особу : згідно контракту.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: генеральний директор,
Генеральний менеджер, Заступник директора ресторану.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій
інформації
В.О. Генерального директора

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента:
Повне найменування емітента:

21660999
Публічне Акціонерне Товариство " Готель" Прем'єр
Палац"

Скорочене найменування емітента (за
ПАТ " Готель" Прем'єр Палац"
наявності):
Організаційно-правова форма емітента за
Акціонерне товариство
КОПФГ:
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
01004
Область:
м.Київ
Район:
Шевченківський
Населений пункт:
м.Київ
Вулиця:
бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська
Будинок:
5-7/29
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0442441223
Номер факсу емітента:
0442792814
Веб-сайт емітента:
www.premier-palace.com
Найменування дії, щодо якої розкривається Інформація про факти лістингу / делістингу цінних
інформація:
паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається
26.07.2011
інформація (день, місяць, рік):

2. Текст повідомлення
-Прості іменні акції ПАТ " Готель " Прем'єр Палац" номінальною вартістю за одну акцію 0.25
грн. в кількості 1466800000 шт. пройшли процедуру делістингу та 26 липня 2011 року виключені з
котирувального списку Київської міжнародної фондової біржі.
-Співвідношення кількості цінних паперів, виключених з лістингу, до загальної кількості
паперів конкретного випуску цінних паперів(у відсотках)- становить 100%.
-Свідоцтво про реєстрацію виску цінних паперів № 632/1/10 від 06 серпня 2010року видане
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
-Акції прості іменні, бездокументарна форма існування.
-З 26. липня 2011 року акції Готелю виключені з котирувального списку у зв'язку з
невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишені у біржовому списку
ПАТ "Київська міжнародна фондово біржа" у категорії позалістингові цінні папери.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
.

Генеральний директор
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)
(дата)

Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента:
Повне найменування емітента:
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):

21660999
Публічне Акціонерне Товариство " Готель" Прем'єр
Палац"
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
27.09.2011

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: Після отримання всіх необхідних дозволів у
державних установах Позикодавець надає грошові кошти траншами за вимогою
позичальника.
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 здійснюватимться
шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Позикодавця.
Вид застави: без застави.
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.
Вартість чистих активів емітента,на кінець звітного року, який передував даті
укладення договору: 38680 ( тридцять вісім тисяч шістсот вісімдесят ) тис. грн.
Співвідношення суми позики до вартості чистих активів на кінець звітного року, який
передував даті укладення договору, до 865% й після отримання позики 865% .
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: 0,00 грн.

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

Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента:
Повне найменування емітента:
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):

21660999
Публічне Акціонерне Товариство " Готель" Прем'єр
Палац"
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
06.12.2011

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: 6 грудня 2011 року.
Вартість чистих активів емітента,на кінець звітного року, який передував даті
укладення договору: 38680 ( тридцять вісім тисяч шістсот вісімдесят ) тис. грн.
Співвідношення суми позики до вартості чистих активів на кінець звітного року, який
передував даті укладення договору, до 865% й після отримання позики 865% .
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: 1 198 485,00 грн.

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

