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

Жук Вiктор Андрiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

08.12.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пасаж Театральний"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79000, м. Львiв, пр-т. Свободи, 27
4. Код за ЄДРПОУ
33420026
5. Міжміський код та телефон, факс
(032)245-20-26 (032)245-20-26
6. Електронна поштова адреса
passag_teatr@bfg.lviv.ua

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

07.12.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

229 Бюлетень "Цiннi папери України"

08.12.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://pasazh.bfg.lviv.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

08.12.2015
(дата)

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

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.12.2015

призначено

Головний
бухгалтер

Негода Оксана Вiкторiвна

СР 825654
27.06.2001 Сарненським РВ УМВС України у
Рiвненськiй областi

0.00

Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Пасаж Театральний", код за ЄДРПОУ 33420026, мiсцезнаходження: 79000, м. Львiв, пр. Свободи, 27,
телефон/факс (032)245-20-36, електронна поштова адреса - passag_teatr@bfg.lviv.ua, адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково
використовується емiтентом для розкриття iнформацiї - http://pasazh.bfg.lviv.ua/
ПрАТ "Пасаж Театральний" повiдомляє про виникнення у Товариства особливої iнформацiї про призначення посадової особи - Головного
бухгалтера.
На пiдставi Наказу №01-12/15-К вiд 04.12.2015 року Головним бухгалтером ПрАТ "Пасаж Театральний" призначено Негоду Оксану Вiкторiвну
(Паспорт серiя СР № 825654, виданий Сарненським РВ УМВС України у Рiвненськiй областi 27.06.2001 року, Iдентифiкацiйний код2705922681).
Негода О.В. працюватиме Головним бухгалтером ПрАТ "Пасаж Театральний" за сумiсництвом. Основне мiсце працi Негоди О.В. - фiнансовий
директор ТзОВ "Актiон Україна" з 1.10.2010р.
Дана посадова особа: Головний бухгалтер не володiє акцiями Товариства та не має судимостi за корисливi та посадовi злочини.

