Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Балагура А.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

10.08.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
"ДНIСТЕР"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79007, м.Львiв, вул.Матейка, 6
4. Код за ЄДРПОУ
13828634
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 2974321 (032) 2974321
6. Електронна поштова адреса
gbuh@dnister.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.08.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено
на сторінці

№148 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

08.08.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.phnr.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

09.08.2017
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№
з/п

1

Код за ЄДРПОУ - для
Дата
юридичних осіб - резидентів
повідомлення
або ідентифікаційний код з
емітента особою, Повне найменування
Розмір частки
Розмір частки
торговельного, судового або
акціонера до зміни акціонера після
що здійснює облік
юридичної особи Дата обліку
банківського реєстру країни,
права власності на
(у відсотках до
зміни (у відсотках
власника пакета
(за наявності)
де офіційно зареєстрований
акції в
статутного
до статутного
акцій або зазначення
іноземний суб'єкт
капіталу)
депозитарній
"фізична особа"
капіталу)
господарської діяльності системі або
для юридичних осіб акціонером
нерезидентів
2

1

3

4

5

6

7

04.08.2017

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ВЕНЧУРНI
IНВЕСТИЦIЙНI
ПРОЕКТИ" (Пайовий
закритий
недиверсифiкований
венчурний
iнвестицiйний фонд
"Мiжрегiональний
венчурний фонд")
(Україна)

32162871-233001

0

12.574399

Зміст інформації:
Згiдно отриманої 04.08.2017 р. iнформацiйної довiдки (вих.№140653 вiд 24.07.2017 р.) вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» стало
вiдомо, що юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕНЧУРНI IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ" (Пайовий
закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Мiжрегiональний венчурний фонд") код за ЄДРПОУ/ЄДРIСI: 32162871/233001,
мiсцезнаходження: вул. Госпiтальна, буд.4-А, м. Київ, 01601, стало власником 12,574399% у статутному капiталi ПрАТ ТГК "ДНIСТЕР".
Попередньо акцiями товариства не володiли. Дата облiку не вiдомо.

№
з/п

1

Код за ЄДРПОУ - для
Дата
юридичних осіб - резидентів
повідомлення
або ідентифікаційний код з
емітента особою, Повне найменування
Розмір частки
Розмір частки
торговельного, судового або
що здійснює облік
акціонера до зміни акціонера після
юридичної особи Дата обліку
банківського реєстру країни,
права власності на
(у відсотках до
зміни (у відсотках
власника пакета
(за наявності)
де офіційно зареєстрований
акції в
акцій або зазначення
статутного
до статутного
іноземний суб'єкт
депозитарній
"фізична особа"
капіталу)
капіталу)
господарської діяльності системі або
для юридичних осіб акціонером
нерезидентів
2

2

3

4

5

6

7

04.08.2017

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Компанiя з управлiння
активами "Реноме2008" (Пайовий
венчурний
недиверсифiкований
закритий
iнвестицiйний фонд
"Реноме") (Україна)

35690759-2331030

0

23.504750

Зміст інформації:
Згiдно отриманої 04.08.2017 р. iнформацiйної довiдки (вих.№140653 вiд 24.07.2017 р.) вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України стало
вiдомо, що юридична особа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Реноме-2008" (Пайовий венчурний
недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Реноме") код за ЄДРПОУ/ЄДРIСI: 35690759/2331030 , мiсцезнаходження: вул. Госпiтальна,
буд. 4-А, м. Київ, 03150, стало власником 23,504750% у статутному капiталi ПрАТ ТГК "ДНIСТЕР". Попередньо акцiями товариства не
володiли. Дата облiку не вiдомо.

