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Протокол контролю звіту
Адміністративні дані (інформацію) прийнято.
ЄДРПОУ: 04820622
Реєстраційний номер: 121585
Дата прийняття: 2018-08-28 00:30:02
Тип інформації: Нерегулярна

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Чеботаєв Андрiй
Вiкторович

Голова правлiння
(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

29.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02192, Київ, Андрiя Малишка, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ
04820622
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 537-39-79 559-77-88
6. Електронна поштова адреса

yurist@bratislava.com.ua

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

28.08.2018
(дата)

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

164 Вiдомостi НКЦПФР

29.08.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://emitent.tetrastudio.com.ua/bratislava
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.08.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.08.2018

призначено

Головний
бухгалтер

Ганюшкiна Iнга
Вiкторiвна

немає

0

Зміст інформації:
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення про призначення Головного бухгалтера Ганюшкiної Iнги Вiкторiвни
прийнято 28.08.2018 року, наказ за № 23-К.
Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.
Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства.
Попередня посада: бухгалтер ТОВ «ЛАНГОН».
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: головний економiст, бухгалтер.
Термiн призначення: безстроково.

