Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Протокол контролю даних 2021-04-22 XMP:0019-6886
Одержано
Дата та час:

2021-04-22 20:31:14

Вхідний номер:

XML:0019-6911

Вхідний пакет
Адресат:

21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)

Файл:

00193723.zip (розмір 5888 байт)

Вміст пакета (перелік файлів)
1. Report.xml (розмір 2198 байт , контрольна сума 8d15e3dd)
2. signature1.p7s (розмір 4509 байт , контрольна сума 52bb5476)
3. signature2.p7s (розмір 4391 байт , контрольна сума 06a10f98)
4. packet.txt (розмір 490 байт , контрольна сума aeb91941)

Опис пакета
Agent-Entity:
21676262
Agent-Packet-Number:
193723
Agent-Packet-Date:
2021-04-22
Agent-Report-Number:
246296
Agent-Report-Date:
2021-04-22
Agent-Report-Time:
2021-04-22 08:30:42
Source-Entity: 04820622
Source-Number: 11
Source-Date:
2021-04-22
Source-Item:
Report.xml; type=body; size=2198; crc32=8d15e3dd
Source-Item:
signature1.p7s; type=esignature; size=4509; crc32=52bb5476
Source-Item:
signature2.p7s; type=eseal; size=4391; crc32=06a10f98

Заголовок даних
<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm"
D_EDRPOU="04820622"
D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС &quot;БРАТИСЛАВА&quot;"
STD="2021-04-22T00:00:00"
FID="2021-04-22T00:00:00"
NREG="True"
TTYPE="010"
REGNUM="11"
REGDATE="2021-04-22T00:00:00"/>

Стан обробки
OK Дані прийнято

Реєстраційні реквізити
Дата та час прийняття:

2021-04-22 20:31:16

Реєстраційний номер:

144449/010

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
22.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правлiння
(посада)

Чеботаєв Андрiй Вiкторович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "БРАТИСЛАВА"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
02192, м.Київ, Київ, Андрiя Малишка, буд.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
14308552
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 537-39-79, немає
6. Адреса електронної пошти:
yurist@a.ks.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://bratislava.ua/for-sharedholders/

22.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину
(тис.грн)

1
1

2
22.04.2021

3
17 640

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (тис.грн)

4
128 305,7

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
5
13,75

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту, на якій
розміщений витяг
з протоколу
загальних зборів
акціонерів /
засідання
наглядової ради,
на яких/якому
прийняте рішення
6
https://bratislava.ua/f
or-sharedholders/

Зміст інформації:
Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято на засіданні НР товариства 22.04.2021 року
(Протокол № 4 від 22.04.2021 року.) , а саме, НР погодила значний правочин Товариства, а саме: договір оренди з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛНА 4444" (код ЄДРПОУ 44149403), предметом
якого є передача в тимчасове платне користування частини підвального приміщення готельного комплексу
"Братислава" (літера А1), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, будинок 1 загальною площею
700,0 кв.м (Сімсот цілих нуль десятих квадратних метри) з орендною ставкою, що становить 420 (Чотириста двадцять)
грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ за 1 (один) м.кв. з орендною платою в сумі 294 000,00 (Двісті дев'яносто чотири тисячі) грн. 00
коп. в т.ч. ПДВ за один місяць, строком на п'ять років (60 місяців) на загальну суму 17 640 000,00 (Сімнадцять
мільйонів шістсот сорок тисяч) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ

Підписувач

ЧЕБОТАЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
П.І.Б.

ЧЕБОТАЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
РНОКПП

2600100450
Організація (установа)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "БРАТИСЛАВА"
Код ЄДРПОУ

04820622
Посада

Голова Правління
Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача)

20:31:00 22.04.2021
Сертифікат виданий

АЦСК "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"
Серійний номер

5E550CAF66F06013040000009863090071D41700
Алгоритм підпису

ДСТУ-4145
Тип підпису

Удосконалений
Сертифікат

Кваліфікований

