
Титульний аркуш повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Директор Гудов К.В.

(дата)

27.04.2012
М.П.

Особлива інформація емітента

1.1. Повне 
найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери" 

1.2. Організаційно-
правова форма
1.3. Місцезнаходження 03056 м. Київ Вадима Гетьмана

1.4. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ

23721506

1.5. Міжміський код та 
телефон, факс

044 2774199 2778833

1. Загальні відомості

Акцiонерне товариство

1.6. Електронна поштова 
адреса

info@depar.kiev.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення 
розміщено у стрічці новин

27.04.2012

2.2. Повідомлення 
опубліковано у:

81 Бюлетень "Відомості Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

28.04.2012

(дата)

2.3. Повідомлення 
розміщено на сторінці:

http://www.depar.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

27.04.2012

(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента:
Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
23721506

1.4. Місцезнаходження емітента:
03056 м. Київ Вадима Гетьмана

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:
044 2774199 2778833

1.6. Електронна поштова адреса емітента:
info@depar.kiev.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації:

http://www.depar.pat.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення:

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Директор Гудов К.В.

(дата)

27.04.2012
М.П.
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Зміни (призначено або 
звільнено)

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

Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента (у відсотках)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття 
рішення

Посада(*)

2 4 5 61 3

Акілов Роман Аркадійович 0.00027.04.2012 д/н д/н  д/нЧлен Наглядової радизвільнено

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол №15 від  27.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі дострокового припинення повноважень Члена Наглядової Ради.
Посадова особа Акілов Роман Аркадійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
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2 4 5 61 3

Петрецька Оксана Миколаївна 0.00027.04.2012 д/н д/н  д/нЧлен Наглядової радипризначено

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол №15 від  27.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі дострокового припинення повноважень Члена Наглядової Ради Акілова Романа Аркадійовича.
Посадова особа Петрецька Оксана Миколаївна, призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0002%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Попередня посада офіс-менеджер ПрАТ "FC"I.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової Ради ЗАТ "Ділові партнери".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.      ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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