Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Туристичноготельний комплекс "Дністер"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13828634
1.4. Місцезнаходження емітента: м.Львів вул.Матейка,6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322974318
1.6. Електронна поштова адреса емітента:phonacc@dnister.lviv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.dnister.lviv.ua
2. Вид особливої інформації: Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента

22.09.2011року згідно Протоколу Наглядової Ради ПАТ ТГК «Дністер» було прийнято
рішення про укладення Договору позики з компанією «FOLKDALE TRADING LIMITED».
Дата підписання Договору позики № 01-6/09-11: 27.09.2011року.
Предмет Договору: Позикодавець надає Позичальнику позику відповідно до умов
Договору на загальну суму 11 000 000,00(одинадцять мільйонів) доларів США, а
Позичальник зобов’язується своєчасно та повністю повернути позику та сплатити
нараховані відсотки у повній відповідності до умов і положень цього Договору.
Черговий транш надійшов на рахунок Позичальника 25.07.2013р. в сумі 115 000 (сто
п'ятнадцять тисяч) доларів США, що становить 1,045% від загальної суми позики. Транші
позики видаються частинами за вимогою Позичальника. Вид позики-процентна.
Загальний розмір позики становить 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) дол. США.
Позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування
грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. За користування позикою
Позичальник сплачує Позикодавцю 9 (дев’ять ) процентів річних. Позика надається
терміном на п’ять років до 26.09.2016 року без застави активів Позичальника (інші
способи забезпечення позики Договором також не передбачені). Позикодавцем за
Договором є компанія «FOLKDALE TRADING LIMITED», зареєстрована за
законодавством Кіпру,за Реєстраційним Номером НЕ 146866, має зареєстрований офіс за
адресою Agias Fylaxeos,38 Nicolas Court,2 floor,Flat/Office 203 P.C.3025, Limassol, Cuprus.
Вартість активів Емітента за даними балансу на початок року становить 265 019,00
тис.грн. Вартість чистих активів ПАТ ТГК «Дністер», розрахованих на 31.12.2012р
становить 104 233,00 тис.грн., співвідношення суми кредиту до вартості активів
Товариства на початок 2013року становить -33,18%. Метою використання позикових
коштів є поповнення оборотних коштів Позичальника та для здійснення діяльності у
відповідності до положень його Статуту.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно законодавства. Генеральний
директор Балагура Андрій Володимирович.

