Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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.
Голова правлiння

Горбач Надiя Йосифiвна

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

. .
Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Львiвтурист"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

79057 м. Львiв вул. Є.Коновальця, 103

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

02594021

5.Міжміський код та телефон, факс

(032)237-50-86 (032) 237-06-27

6. Електронна поштова адреса

lviv@ukrprotur.com

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

16.12.2014
Дата

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

Код за ЄДРПОУ 02594021

Вiдомостi НКЦПФР

. .

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

Дата

www.lvivturist.nr-avers.com.ua

16.12.2014

(адреса сторінки)

Дата

Приватне акцiонерне товариство "Львiвтурист"

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено,
обрано або припинено
повноваження)

Посада

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

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1

2

3

4

5

6

12.12.2014

припинено

Виконуючий повноваження
Голови правлiння

Горбач Надiя Йосифiвна

КС 372432 Сколiвським РВ
УМВСУ у Львiвськiй областi
11.02.2005

0.00000

Зміст інформації:
Посадова особа Виконуючий повноваження Голови Правлiння Горбач Надiя Йосифiвна (паспорт: серiя КС номер 372432 виданий Сколiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi, 11.02.2005) припинено повноваження
12.12.2014 р. постановою Наглядової ради ПрАТ "Львiвтурист" (№ ПР-7-2 вiд 12.12.2014 року) у зв'язку з обранням на посаду Голови Правлiння. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 18.03.2014 року.
12.12.2014

обрано

Голова правлiння

Горбач Надiя Йосифiвна

КС 372432 Сколiвським РВ
УМВСУ у Львiвськiй областi
11.02.2005

0.00000

Зміст інформації:
Посадова особа Голова Правлiння Горбач Надiя Йосифiвна (паспорт: серiя КС номер 372432 виданий Сколiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi 11.02.2005) обрана на посаду 12 грудня 2014 р. постановою
Наглядової ради ПрАТ "Львiвтурист" (№ ПР-7-2 вiд 12.12.2014 року) термiном на 3 роки. Приступає до обов' язкiв Голови Правлiння з 15 грудня 2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: директор Туристсько-Лiкувального Комплексу "Арнiка" фiлiї Приватного акцiонерного товариства "Львiвтурист", виконуючий
повноваження Голови правлiння ПрАТ "Львiвтурист".

Код за ЄДРПОУ 02594021
Складено на 12.12.2014

Приватне акцiонерне товариство "Львiвтурист"

