
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)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
27.11.2015 

(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 27.11.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 224 Бюлетень "Цiннi папери України" 01.12.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://pasazh.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 01.12.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

№ з/п Дата обліку (за 
наявності) 

Дата повідомлення 
емітента особою, 

що здійснює облік 
права власності на 

акції в 
депозитарній 
системі або 
акціонером 

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
власника пакета 

акцій або 
зазначення 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів 
або ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт 
господарської діяльності - для 
юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 26.11.2015 26.11.2015 Броадмакс Кепiтал 
ЛТД HE 337906 0 100 

Зміст інформації: 

26.11.2015 року Приватному акцiонерному Товариству "Пасаж Театральний" з iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи "Кредобанк", 
а саме: Виписки про операцiї з цiнними паперами за перiод Вих. №26/11-7 вiд 26.11.2015 року та Виписки про стан рахунку в цiнних паперах 
вiд 26.11.2015, вих.№26/11-8, стало вiдомо наступне: 
Пакет акцiонера Броадмакс Кепiтал ЛТД, збiльшився з 0% до 100%, що є бiльше нiж 10% статутного капiталу. 

2  26.11.2015 Компанiя «Гумбо 
Iнвест АГ» СН-020.3.028.261-6 20 0 

Зміст інформації: 

26.11.2015 року Приватному акцiонерному Товариству "Пасаж Театральний" з iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи "Кредобанк", 
а саме: Виписки про операцiї з цiнними паперами за перiод Вих. №26/11-7 вiд 26.11.2015 року та Виписки про стан рахунку в цiнних паперах 
вiд 26.11.2015, вих.№26/11-8, стало вiдомо наступне: 
Пакет акцiй акцiонера "Гумбо Iнвест АГ" зменшився з 20% до 0% 

3  26.11.2015 Компанiя «Роннас 
Iнвест АГ» СН-020.3.028.263-2 20 0 

Зміст інформації: 

26.11.2015 року Приватному акцiонерному Товариству "Пасаж Театральний" з iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи "Кредобанк", 



№ з/п Дата обліку (за 
наявності) 

Дата повідомлення 
емітента особою, 

що здійснює облік 
права власності на 

акції в 
депозитарній 
системі або 
акціонером 

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
власника пакета 

акцій або 
зазначення 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів 
або ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт 
господарської діяльності - для 
юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

а саме: Виписки про операцiї з цiнними паперами за перiод Вих. №26/11-7 вiд 26.11.2015 року та Виписки про стан рахунку в цiнних паперах 
вiд 26.11.2015, вих.№26/11-8, стало вiдомо наступне: 
Пакет акцiй акцiонера "Роннас Iнвест АГ" зменшився з 20% до 0% 

4  26.11.2015 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
«Ейч Тi Пропертi 

Девелопмент» 

11484633 27 0 

Зміст інформації: 

26.11.2015 року Приватному акцiонерному Товариству "Пасаж Театральний" з iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи "Кредобанк", 
а саме: Виписки про операцiї з цiнними паперами за перiод Вих. №26/11-7 вiд 26.11.2015 року та Виписки про стан рахунку в цiнних паперах 
вiд 26.11.2015, вих.№26/11-8, стало вiдомо наступне:  
Пакет акцiй акцiонера ПТ "ХТ Пропертi Девелопмент" зменшився з 27% до 0% 

5  26.11.2015 
Акцiонерне 
товариство 

«Кусiнкапiтал» 
1932160-5 30 0 

Зміст інформації: 

26.11.2015 року Приватному акцiонерному Товариству "Пасаж Театральний" з iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи "Кредобанк", 
а саме: Виписки про операцiї з цiнними паперами за перiод Вих. №26/11-7 вiд 26.11.2015 року та Виписки про стан рахунку в цiнних паперах 
вiд 26.11.2015, вих.№26/11-8, стало вiдомо наступне: 
Пакет акцiй акцiонера АТ "Кусiнкапiтал" зменшився з 30% до 0% 
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