Титульний аркуш
15.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 1504/19/4-ГЕ
(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) (далі - Положення).
Голова правлiння-Президент

Стегура А.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Гал-ЕКСПО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13827994
4. Місцезнаходження: 79008, Україна, Львівська обл., Галицький р-н, мiсто Львiв, вул.
Винниченка, 30
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 294-91-12, (032) 297-17-56
6. Адреса електронної пошти: exhib@galexpo.lviv.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.04.2019, Протокол засiдання Наглядової
ради №7/19 вiд 15.04.2019 р.
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 оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.galexpo.
com.ua/uk/pronas/emitent.html

15.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
X
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з таких причин: Товариство є приватним
акцiонерним, тому звiт складений вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р.
Iнформацiя про рейтингове агенство не надається тому, що Товариство не входить до числа
емiтентiв, у статутних фондах яких є державна частка, або що мають стратегiчне значення для
економiки та безпеки держави ,або якi займають домiнуюче становище. Товариство не має
лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi. Товариство не входить до будь-яких об"єднань
пiдприємств. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-якого
агенства. Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, Товариство не випускало. Не було
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру. Придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. Не було
вiдомо про обмеження права голосу за голосуючими акцiями чи про наявнiсть голосуючих
акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.
Боргових цiнних паперiв, по яких би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МС(БО). Нi штрафних санкцiй, нi
судових справ за участi Товариства у звiтному перiодi не було. Не вiдбувалось змiни

акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або
рiвним пороговому значенню пакета акцiй. У власностi працiвникiв Товариства немає цiнних
паперiв (крiм акцiй) цього емiтента. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не
заповнювались, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. У Товариства вiдсутня iнформацiя про
акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства.
Товариством не було укладено жодних договорiв та/або правочинiв, мовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством. Протягом звiтного перiоду
iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала.
Iнформацiя аудитора щодо звiту про корпоративне управлiння вказана на пiдставi
аудиторського висновку, складеного аудиторською фiрмою "УкрЗахiдАудит" (код за ЄДРПОУ
20833340), iнформацiя про яку наведена в роздiлi "Iнформацiя про осiб, послугами яких
користується емiтент".

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Гал-ЕКСПО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
--3. Дата проведення державної реєстрації
08.12.1994
4. Територія (область)
Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн)
300000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
31
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
82.30 - органiзування конгресiв i торгiвельних виставок
58.19 - iншi види видавничої дiяльностi
73.11 - рекламнi агенства
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) Поточний рахунок
26007049292600
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку
351005
6) Поточний рахунок
26007049292600
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
-2) Організаційно-правова форма
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-4) Місцезнаходження
-5) Опис
ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не брало участь в створеннi юридичних осiб

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
-2) Місцезнаходження
3) Опис
ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не створювало фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв

16. Судові справи емітента
№
Найменування
Номер справи
Позивач
з/п
суду
1
Примітки:
Вiдсутнi будь-якi судовi справи за участю ПрАТ "Гал-ЕКСПО"

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

-

-

-

Стан розгляду
справи
-

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
-,

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Інформація про
виконання

Вид стягнення

1
Примітки:
На ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не було накладено жодних штрафних санкцiй.

--

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбулось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 31 особа. Фонд
оплати працi за звiтнiй перiод складає-2 588,74 тис.грн, що у порiвняннi з минулим роком
складає -122,63 %.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не провадить спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, установами та
не отримувало фiнансового результату за звiтний рiк зi спiльної дiяльностi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
В облiковiй полiтицi ПрАТ "Гал-ЕКСПО" керується Законом України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХI та змiнами в Закон про
бухоблiк, якi внесено Законом вiд 05.10.2017 р. No 2164-VIII (надалi - Закон про бухоблiк), де
визначенi правовi принципи регулювання i органiзацiї ведення бухгалтерського облiку i
затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, надалi - П(С)БО.
Згiдно П(С)БО №7 та ст. 144, ст. 145 Податкового Кодексу України, застосовує прямолiнiйний
метод нарахування амортизацiї основних засобiв, за яким рiчна сума амортизацiї визначається
дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних

засобiв. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснює прямолiнiйним методом протягом
строку корисного використання, але не бiльше 5 рокiв. Визнання та первiсну оцiнку запасiв
(матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв) здiйснює залежно вiд шляхiв
надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi
до статутного капiталу, одержанi безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та
неподiбнi запаси згiдно з ПСБО 9 "Запаси". Оцiнку запасiв при вiдпуску на сторону чи iншому
вибуттi здiйснюємо за методом вартостi перших за часом надходжень (FIFО).
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основними видами дiяльностi ПрАТ "Гал-ЕКСПО" згiдно п.З Статуту є органiзацiя конгресiв та
торгiвельних виставок КВЕД 82.30 (органiзацiя та проведення представницьких i рекламних
заходiв, виставок, презентацiй, прийомiв, зустрiчей, конференцiй, нарад). Цiни на участь у
виставкових заходах формуються виключно ринком iдентичних послуг в Українi. Надходження
виручки вiд продажу послуг залежить вiд сезонностi проведення заходiв - весна , осiнь.
Основний ринок збуту є ринок України , а також у наших заходах беруть участь товариства з
Польщi, Бiлорусiї, Iталiї, Туреччини i iнших країн.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв ПрАТ "Гал-ЕКСПО" придбало нову оргтехнiку, оновило комп'ютери на
робочих мiсцях працiвникiв, збiльшило матерiальну базу виставкового обладнання. Але
основною iнвестицiєю було придбання у квiтнi 2017 року автомобiль IVЕCO Daily 35С15D для
перевезення виставкового обладнання .Вартiсть автомобiля становила 1 341,60 тис. грн., 800,00
тис. грн. з яких були кредитними.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення

ПрАТ "Гал-ЕКСПО" для належного зберiгання та збiльшення термiнiв використання
виставкового обладнання орендує складське примiщення .Капiтальне будiвництво чи
розширення не планується.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть ПрАТ "Гал-ЕКСПО" переважно впливає попит на ринку виставкових послуг та
попит у забудовi (монтаж-демонтаж) виставкових конструкцiй для проведення рiзноманiтних
заходiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Показники лiквiдностi емiтента вже 10 рокiв поспiль залишаються на високому рiвнi , про що
свiдчать висновки незалежного аудитора. Фiнансування дiяльностi емiтента проводиться за
власний кошт, авансових оплат вiд покупцiв, короткотермiнових кредитiв банкiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду
складає 200,00 тис. грн . Очiкуваний прибуток складає 25,00 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стабiльне зростання української економiки зумовлює позитивнi тенденцiї i для розвитку
виставкового бiзнесу в цiлому. Зацiкавлення, як українських, так i iноземних компанiй, до
iнвестування в агропромисловий комплекс, енергоощаднi технологiї, розвиток альтернативної
енергетики, деревообробну галузь, може бути доброю мотивацiєю для участi у Львiвських
будiвельних форумах та виставках "ЄвроАГРО" та "Деревообробка". Виставки дають
унiкальний шанс фахiвцям ознайомитись з новими технологiями, сучасними матерiалами та
методами роботи в цих галузях.
Iнтерес як українцiв, так i iноземних туристiв до iсторичної та культурної спадщини Львова,
значний рекреацiйний потенцiал областi, розвиток туристичної iнфраструктури щороку
зумовлює зацiкавленiсть Львiвським туристичним форумом великої кiлькостi як учасникiв так i
вiдвiдувачiв з України та з за кордону. Найближчим часом ця тенденцiя буде зберiгатися.
В умовах реформування медичної галузi в Українi, збiльшеннi кiлькостi приватних медичних
закладiв в нашому регiонi, виставки медичної тематики також мають добрi перспективи для
подальшого розвитку.
Виставки В2В завжди користувались попитом у львiв'ян, але тенденцiї до збiльшення не
передбачається у зв'язку з економiчною ситуацiєю в країнi в цiлому.
Перспективи розвитку виставкової дiяльностi залежать вiд наявностi
спецiалiзованого
виставкового центру. Вiдсутнiсть такого центру у м. Львовi в значнiй мiрi сповiльнює цей
розвиток i в найближчому майбутньому тенденцiй до значного збiльшення виставкової
дiяльностi не очiкується.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не провадило жодних дослiджень та розробок.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не планує залучати iнвестицiї.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Правлiння

Структура

Персональний склад

Правлiння складається з Голови
Правлiння - президента Товариства,
заступника голови Правлiння - першого
вiце-президента Товариства, та 3 членiв
Правлiння.

Голова Правлiння - президент
Товариства - Андрiй Васильович
Стегура;
заступник голови Правлiння - перший
вiце-президент Товариства Олександра Миронiвна Антонiв;
член Правлiння - комерцiйний директор
Наталiя Миколаївна Лозицька;
член Правлiння - Олександр
Олександрович Шеховцов
член Правлiння - фiнансовий директор
Iгор Зiновiйович Смик.

Наглядова рада

Наглядова рада складається з Голови
Наглядової ради, Заступника голови
Наглядової ради, члена Наглядової
ради.

Голова Наглядової ради -Рената
Петрiвна Iваницька;
Заступник голови Наглядової ради Олександр Васильович Шеховцов;
член Наглядової ради - Геннадiй
Вiталiйович Кройчик.

Загальнi збор
акцiонерiв

Складається з акцiонерiв ПрАТ "ГалЕКСПО".

14 фiзичних осiб.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
член Наглядової ради, акцiонер, представник акцiонерiв
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кройчик Геннадiй Вiталiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
4
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2018, обрано 3 (три) роки
9) Опис
Обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Є

представником групи акцiонерiв. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного
розпису, винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обiймає
посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30)
протягом останнiх 4 рокiв, перед тим обiймав посаду голови правлiння -президента ПрАТ "ГалЕКСПО" протягом 3 рокiв, посаду члена правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО", обiймає посаду голови
наглядової ради ПрАТ "Свiт друку" (код ЄДРПОУ 22363246, 79008, м. Львiв, вул. Винниченка,
30). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Голова Правлiння-президент
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стегура Андрiй Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
4
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, Голова Правлiння - президент
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2018, обрано 1 (один) рiк
9) Опис
Обов'язки членiв правлiння визначенi Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Винагорода в
грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi
посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Обiймає посаду Голови правлiння - президента ПрАТ
"Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30) протягом 4 рокiв, заступника Голови
правлiння - першого вiце-президента ПрАТ "Гал-ЕКСПО" протягом 8 рокiв, також обiймає
посаду члена наглядової ради ПрАТ "Свiт друку" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смик Iгор Зiновiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2018, обрано 1 (один) рiк
9) Опис
Обов'язки членiв правлiння визначенi Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Винагорода в
грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду
члена правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лозицька Наталiя Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1959
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.03.2018, обрано 1 (один) рiк
9) Опис
Обов'язки членiв правлiння визначенi Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО".Винагорода в
грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду
члена правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шеховцов Олександр Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2018, обрано 1 (один) рiк
9) Опис
Обов'язки членiв правлiння визначенi Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО".Винагорода в
грошовiй чи натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду
члена правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
голова Наглядової ради, акцiонер, представник акцiонерiв
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iваницька Рената Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
4
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, Голова Наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2018, обрано 3 (три) роки
9) Опис
Обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Є
представником групи акцiонерiв. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного
розпису, винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обiймає
посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30)
протягом останнiх 4 рокiв, перед тим обiймала посаду голови правлiння -президента ПрАТ "ГалЕКСПО" протягом 6 рокiв, посаду члена правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
заступник Голови Наглядової ради, акцiонер, представник акцiонерiв
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шеховцов Олександр Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1947
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
4
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, член Наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2018, обрано 3 (три) роки
9) Опис
Обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Є
представником групи акцiонерiв. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного
розпису, винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обiймає
посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30)
протягом останнiх 4 рокiв, перед тим обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "ГалЕКСПО" протягом 6 рокiв, посаду голови правлiння -президента ПрАТ "Гал-ЕКСПО", обiймає
посаду члена наглядової ради ПрАТ "Свiт друку" (код ЄДРПОУ 22363246, 79008, м. Львiв, вул.
Винниченка, 30). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сергеєва Iрина Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.05.2006, обрано бестроково
9) Опис
Головний бухгалтер товариства виконує такi завдання та обов'язки:
1.
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних.
2.
Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3.
Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання
порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
4.
Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
5.
Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
6.
Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про
фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства.
7.
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають
пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,
затвердженими формами та iнструкцiями.
8.
За погодженням з керiвником Товариства забезпечує перерахування податкiв та зборiв,
передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до
договiрних зобов'язань.
9.
Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним
використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
10.
Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на Товариствi, оформленнi матерiалiв,
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв
Товариства.
11.
Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах,
вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах.
12.
Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для Президента Товариства щодо:
"визначення облiкової полiтики Товариства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики,
вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi Товариства i технологiї
оброблення облiкових даних;
розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i

контролю господарських операцiй;
визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення
професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження
обробленої iнформацiї до виконавцiв;
впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з
урахуванням особливостей дiяльностi Товариства чи удосконалення дiючої;
забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi Товариства.
Знайомить працiвникiв бухгалтерiї iз нормативно-методичними документами та
iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному
законодавствi.
Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду
головного бухгалтера ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
заступник Голови Правлiння-перший вiце-президент
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антонiв Олександра Миронiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1988
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
2
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Гал-ЕКСПО", 13827994, заступник Голови Правлiння- перший вiце-президент
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2018, обрано 1 (один) рiк
9) Опис
Обов'язки членiв правлiння визначенi Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО". Винагорода в
грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного розпису, винагорода в натуральнiй формi
посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Обiймає посаду заступника Голови Правлiння першого вiце-президента ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (79008, м. Львiв, вул. Винниченка, 30) протягом
останнiх 2 рокiв, обiймала посаду комерцiйного директора, члена Правлiння ПрАТ "ГалЕКСПО" протягом 1 року, обiймала посаду провiдного фахiвця з методiв розширення ринку
збуту ПрАТ "Гал-ЕКСПО" протягом 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
член Наглядової
ради
Голова Правлiнняпрезидент
член Правлiння
член Правлiння
Голова Наглядової
ради
заступник Голови
Наглядової ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Кройчик Геннадiй
Вiталiйович
Стегура Андрiй
Васильович
Лозицька Наталiя
Миколаївна
Шеховцов
Олександр
Олександрович
Iваницька Рената
Петрiвна
Шеховцов
Олександр
Васильович

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
5 301

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
17,67

6
5 301

7
0

110

0,366667

110

0

3 133

10,443333

3 133

0

3 113

10,376667

3 113

0

4 174

13,913333

4 174

0

7 043

23,476667

7 043

0

22 874

76,246667

22 874

0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
У звiтному перiодi посадовi особи ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не були звiльненi.
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам в разi їх
звiльнення, окрiм тих, що прямо передбаченi чинним законодавством (компенсацiя за
невикористану вiдпустку, наприклад), не передбаченi.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Данилевич Iрина Василiвна
Колiсник Iгор Степанович
Кормакова Ольга Iларiонiвна
Кройчик Геннадiй Вiталiйович
Лозицька Наталiя Миколаївна
Малець Тетяна Анатолiївна
Мацяк Iгор Михайлович
Стегура Андрiй Васильович
Шеховцов Олександр Васильович
Шеховцов Олександр Олександрович
Шеховцова Алiна Всеволодiвна
Юдiн Сергiй Володимирович
Iванець Iрина Степанiвна
Iваницька Рената Петрiвна

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
4,46
0,66
7,0833
17,67
10,4434
0,11
6,1333
0,3667
23,4766
10,3767
1,1567
1,05
3,1
13,9133
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Стабiльне зростання української економiки зумовлює позитивнi тенденцiї i для розвитку
виставкового бiзнесу в цiлому. Зацiкавлення, як українських, так i iноземних компанiй, до
iнвестування в агропромисловий комплекс, енергоощаднi технологiї, розвиток альтернативної
енергетики, деревообробну галузь, може бути доброю мотивацiєю для участi у Львiвських
будiвельних форумах та виставках "ЄвроАГРО" та "Деревообробка". Виставки дають
унiкальний шанс фахiвцям ознайомитись з новими технологiями, сучасними матерiалами та
методами роботи в цих галузях.
Iнтерес як українцiв, так i iноземних туристiв до iсторичної та культурної спадщини Львова,
значний рекреацiйний потенцiал областi, розвиток туристичної iнфраструктури щороку
зумовлює зацiкавленiсть Львiвським туристичним форумом великої кiлькостi як учасникiв так i
вiдвiдувачiв з України та з за кордону. Найближчим часом ця тенденцiя буде зберiгатися.
В умовах реформування медичної галузi в Українi, збiльшеннi кiлькостi приватних медичних
закладiв в нашому регiонi, виставки медичної тематики також мають добрi перспективи для
подальшого розвитку.
Виставки В2В завжди користувались попитом у львiв'ян, але тенденцiї до збiльшення не
передбачається у зв'язку з економiчною ситуацiєю в країнi в цiлому.

Перспективи розвитку виставкової дiяльностi залежать вiд наявностi спецiалiзованого
виставкового центру. Вiдсутнiсть такого центру у м.Львовi в значнiй мiрi сповiльнює цей
розвиток i в найближчому майбутньому тенденцiй до значного збiльшення виставкової
дiяльностi не очiкується.
2. Інформація про розвиток емітента
Основним напрямком дiяльностi ПрАТ "Гал-ЕКСПО" є органiзацiя та проведення
мiжнародних виставок серiї "Галицькi експозицiї" та виставок на замовлення. За звiтний перiод
було проведено 11 виставкових заходiв, в рамках яких вiдбувались 17 мiжнародних виставок
рiзної тематики. Всi виставки вiдбулись в запланованi термiни i викликали достатнiй iнтерес, як
серед фахових вiдвiдувачiв, так i серед пересiчних львiв'ян та гостей мiста. Беззаперечними
лiдерами за кiлькiстю учасникiв та вiдвiдувачiв залишаються мiжнароднi виставки
"Деревообробка" та "Дентал-Україна". Вперше, було успiшно проведено мiжнародну
веловиставку "Lviv Bike Expo Forum - 2018".
В цiлому, у виставкових заходах взяли участь 1056 фiрм - учасникiв з України та Албанiї,
Австралiї, Австрiї, Болгарiї, Великобританiї, Грузiї, Данiї, Iзраїлю, Iталiї, Китаю, Латвiї, Литви,
Лiхтенштейну, Нiмеччини, Польщi, Румунiї, Словаччини, Словенiї, США, Туреччини, Францiї,
Чехiї та Швейцарiї. Загалом, у виставках взяли участь 49 iноземних фiрм - учасниць.
Загальна виставкова площа, на якiй вiдбувались виставковi заходи, склала майже 30 тис.
кв.м,, а площа, на якiй безпосередньо розташовувались виставковi стенди фiрм-учасникiв - 12,5
тис. кв.м. Виставковi заходи вiдвiдали понад 27 тис. осiб, переважна бiльшiсть з яких це фахiвцi
рiзних галузей практично з усiх регiонiв України, так iз за кордону.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом 2018 р. не було укладено деривативiв або вчинено правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Вiдсутня полiтика щодо управлiння фiнансовими ризиками та полiтика щодо страхування
кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Товариство не схильне до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику
грошових потокiв
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
У власнiй дiяльностi емiтент не використовує кодекс корпоративного управлiння, а дiє на
пiдставi чинного законодавства, власного Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

У власнiй дiяльностi емiтент не використовує кодекс корпоративного управлiння, а дiє на
пiдставi чинного законодавства, власного Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
У власнiй дiяльностi емiтент не використовує кодекс корпоративного управлiння, а дiє на
пiдставi чинного законодавства, власного Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Оскiльки емiтент не використовує кодекс корпоративного управлiння у власнiй дiяльностi, тому
i не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
21.03.2018
Кворум зборів
93,87
Опис
У зборах взяли участь акцiонери Товариства, якi володiли у сукупностi 28
160 голосами, що складає 93,87 % вiд загальної кiлькостi голосiв в
Товариствi. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi
товариства", загальнi збори визнались повноважними для прийняття
рiшень з питань порядку денного.
До порядку денного були включенi наступнi питання:
1.
Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря зборiв.
2.
Заслуховування звiтiв Наглядової ради та Правлiння Товариства. за
пiдсумками господарської дiяльностi ПрАТ "Гал-ЕКСПО" у 2017 роцi.
Прийняття рiшення за пiдсумками розгляду звiтiв Наглядової ради та
Правлiння Товариства.
3.
Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства.
4.
Про використання прибуткiв за пiдсумками господарської
дiяльностi Товариства за 2017 рiк.
5.
Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
6.
Про обрання Наглядової ради Товариства.
7.
Про припинення повноважень Правлiння Товариства.
8.
Про обрання Правлiння Товариства.
9.
Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради,
Правлiння. Обрання осiб, уповноважених акцiонерами, пiдписувати
договори з членами Наглядової ради, Правлiння.
10.
Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього
рiшення.
Голосування з усiх питань порядку денного проводилися з використанням
бюлетенiв для голосування.

Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
з питань, винесених на голосування на Зборах. Рiшення з питань
1,2,3,4,5,6,7,8,9 порядку денного приймалося простою бiльшiстю голосiв
вiд кiлькостi зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв
голосуючих простих iменних акцiй. Рiшення з питання 10 порядку денного
приймалося бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної
кiлькостi.
В результатi обговорення питань порядку денного Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ "Гал-ЕКСПО" 21 березня 2018 року прийняли наступнi
рiшення.
З першого питання (Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря
зборiв).
Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" Р.П. Iваницьку, яка
поставила на голосування проект рiшення по даному питанню.
Проект рiшення:
"на час проведення цих загальних зборiв обрати Головою Лiчильної комiсiї
акцiонера I.С. Iванець, членами Лiчильної комiсiї акцiонерiв I.С. Колiсника
та О.I. Кормакову; Головою зборiв - головного юрисконсульта ПрАТ "ГалЕКСПО" О.В. Дубик, Секретарем зборiв -- фiнансового директора ПрАТ
"Гал-ЕКСПО" I.З. Смика".
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
"ЗА" 28 160 голосiв, що становить 100,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення: на час проведення цих загальних зборiв обрати
Головою Лiчильної комiсiї акцiонера I.С. Iванець, членами Лiчильної
комiсiї акцiонерiв I.С. Колiсника та О.I. Кормакову; Головою зборiв головного юрисконсульта ПрАТ "Гал-ЕКСПО" О.В. Дубик, Секретарем
зборiв -- фiнансового директора ПрАТ "Гал-ЕКСПО" I.З. Смика.
З другого питання (Заслуховування звiтiв Наглядової ради та Правлiння
Товариства. за пiдсумками господарської дiяльностi ПрАТ "Гал-ЕКСПО" у
2017 роцi. Прийняття рiшення за пiдсумками розгляду звiтiв Наглядової
ради та Правлiння Товариства).
Слухали: Президента Товариства А.В. Стегуру, який зачитав звiт
Правлiння за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi
та запропонував затвердити звiт Правлiння Товариства та вважати роботу
Правлiння Товариства в 2017 р. задовiльною.
Голову Наглядової ради Товариства Р.П. Iваницьку, яка зачитала звiт
Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" за пiдсумками дiяльностi у 2017 роцi
та запропонувала затвердити звiт Наглядової ради Товариства та вважати
роботу Правлiння Товариства в 2017 р. задовiльною, а управлiння
Товариством - в цiлому ефективним
Голову загальних зборiв Дубик О.В., яка поставила на голосування

проекти рiшення по даному питанню.
Проект рiшення:
"звiт Правлiння, звiт Наглядової ради за пiдсумками господарської
дiяльностi Товариства у 2017 роцi прийняти до уваги, роботу Правлiння
Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi вважати задовiльною, а
управлiння Товариством - в цiлому ефективним".
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
"ЗА" 28 160 голосiв, що становить 100,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення: звiт Правлiння, звiт Наглядової ради за пiдсумками
господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi прийняти до уваги,
роботу Правлiння Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi вважати
задовiльною, а управлiння Товариством - в цiлому ефективним.
З третього питання (Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства).
Слухали: фiнансового директора ПрАТ "Гал-ЕКСПО" Смика I.З., який
поставив на голосування проект рiшення по даному питанню.
Проект рiшення:
"затвердити рiчний фiнансовий звiт, а саме - баланс та звiт про фiнансовi
результати ПрАТ "Гал-ЕКСПО" за 2017 р.".
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
"ЗА" 28 160 голосiв, що становить 100,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення: затвердити рiчний фiнансовий звiт, а саме - баланс та
звiт про фiнансовi результати ПрАТ "Гал-ЕКСПО" за 2017 р.
З четвертого питання (Про використання прибуткiв за пiдсумками
господарської дiяльностi ПрАТ "Гал-ЕКСПО" за 2017 рiк).
Слухали: Президента Товариства А.В. Стегуру, який доповiв, що за
пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi отримано
чистий прибуток в розмiрi 543,70 тис. грн. Всього, з врахуванням залишку
невикористаного прибутку за результатами попереднiх перiодiв в сумi
426,30 тис. грн., загальнi збори акцiонерiв можуть розпоряджатися

прибутком в загальнiй сумi 970,00 тис. грн. А.В. Стегура поставив на
голосування проект рiшення по даному питанню.
Проект рiшення:
Затвердити наступний розподiл нерозподiленого прибутку:
"
На виплату дивiдендiв - 300,00 тис. грн.
"
На поточнi потреби в розпорядженнi Правлiння - 670,00 тис. грн.
Зобов'язати Правлiння Товариства повнiстю здiйснити виплату
дивiдендiв акцiонерам в грошовiй формi до 01 червня 2018 р. Спосiб
виплати дивiдендiв: дивiденди будуть виплаченi через касу Товариства або
будуть перерахованi на картковi рахунки акцiонерiв.
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 3113 голосiв, що становить 11,05
% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ЗА" 25 047 голосiв, що становить 88,95 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення: Затвердити наступний розподiл нерозподiленого
прибутку:
"
На виплату дивiдендiв - 300,00 тис. грн.
"
На поточнi потреби в розпорядженнi Правлiння - 670,00 тис. грн.
Зобов'язати Правлiння Товариства повнiстю здiйснити виплату
дивiдендiв акцiонерам в грошовiй формi до 01 червня 2018 р. Спосiб
виплати дивiдендiв: дивiденди будуть виплаченi через касу Товариства або
будуть перерахованi на картковi рахунки акцiонерiв.
З п'ятого питання (Про припинення повноважень Наглядової ради
Товариства).
Слухали: Голову загальних зборiв Дубик О.В., яка поставила на
голосування проект рiшення по даному питанню:
Проект рiшення:
1. Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "ГалЕКСПО", обраних рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"Гал-ЕКСПО" (протокол № 1 вiд 12.03.2015 р.), а саме повноваження:
Голови Наглядової ради -Ренати Петрiвни Iваницької;
члена Наглядової ради -Олександра Васильовича Шеховцова;
члена Наглядової ради - Геннадiя Вiталiйовича Кройчика.
2. Це рiшення набирає чинностi з моменту прийняття загальними зборами
рiшення про обрання нових членiв Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" в
межах питання порядку денного загальних зборiв "Про обрання Наглядової
ради Товариства".
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
"ЗА" 28 160 голосiв, що становить 100,00 % вiд кiлькостi голосiв

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення: 1. Припинити повноваження Голови та членiв
Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО", обраних рiшенням рiчних загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (протокол № 1 вiд 12.03.2015 р.), а
саме повноваження:
Голови Наглядової ради -Ренати Петрiвни Iваницької;
члена Наглядової ради -Олександра Васильовича Шеховцова;
члена Наглядової ради - Геннадiя Вiталiйовича Кройчика.
2. Це рiшення набирає чинностi з моменту прийняття загальними зборами
рiшення про обрання нових членiв Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" в
межах питання порядку денного загальних зборiв "Про обрання Наглядової
ради Товариства".
З шостого питання (Про обрання Наглядової ради Товариства).
Слухали: Голову загальних зборiв Дубик О.В., яка поставила на
голосування проект рiшення по даному питанню.
Проект рiшення:
"До Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" обрати наступних акцiонерiв:
Ренату Петрiвну Iваницьку, Олександра Васильовича Шеховцова, Геннадiя
Вiталiйовича Кройчика.
Серед обраних в Наглядову раду пропонується обрати строком на 3 (три)
роки:
Головою Наглядової ради -Ренату Петрiвну Iваницьку;
Заступником голови Наглядової ради -Олександра Васильовича
Шеховцова;
членом Наглядової ради - Геннадiя Вiталiйовича Кройчика".
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
"ЗА" 28 160 голосiв, що становить 100,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення До Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" обрати
наступних акцiонерiв:
Ренату Петрiвну Iваницьку, Олександра Васильовича Шеховцова, Геннадiя
Вiталiйовича Кройчика.
Серед обраних в Наглядову раду пропонується обрати строком на 3 (три)
роки:

Головою Наглядової ради -Ренату Петрiвну Iваницьку;
Заступником голови Наглядової ради -Олександра
Шеховцова;
членом Наглядової ради - Геннадiя Вiталiйовича Кройчика.

Васильовича

З сьомого питання (Про припинення повноважень Правлiння Товариства).
Слухали: Голову загальних зборiв Дубик О.В., яка поставила на
голосування проект рiшення по даному питанню.
Проект рiшення:
"1. Припинити повноваження Голови та членiв Правлiння ПрАТ "ГалЕКСПО", обраних рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"Гал-ЕКСПО" (протокол № 1 вiд 23.03.2017 р.), а саме повноваження:
Голови Правлiння - президента Товариства - Андрiя Васильовича Стегури;
заступника голови Правлiння - першого вiце-президента Товариства Олександри Миронiвни Антонiв;
члена Правлiння - комерцiйного директора Наталiї Миколаївни Лозицької;
члена Правлiння - Олександра Олександровича Шеховцова;
члена Правлiння - фiнансового директора Iгора Зiновiйовича Смика.
2. Це рiшення набирає чинностi з моменту прийняття загальними зборами
рiшення про обрання нових членiв Правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО" в межах
питання порядку денного загальних зборiв "Про обрання Правлiння
Товариства".
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
"ЗА" 28 160 голосiв, що становить 100,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення: 1. Припинити повноваження Голови та членiв
Правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО", обраних рiшенням рiчних загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (протокол № 1 вiд 23.03.2017 р.), а
саме повноваження:
Голови Правлiння - президента Товариства - Андрiя Васильовича Стегури;
заступника голови Правлiння - першого вiце-президента Товариства Олександри Миронiвни Антонiв;
члена Правлiння - комерцiйного директора Наталiї Миколаївни Лозицької;
члена Правлiння - Олександра Олександровича Шеховцова;
члена Правлiння - фiнансового директора Iгора Зiновiйовича Смика.
2. Це рiшення набирає чинностi з моменту прийняття загальними зборами
рiшення про обрання нових членiв Правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО" в межах
питання порядку денного загальних зборiв "Про обрання Правлiння
Товариства".
З восьмого питання (Про обрання Правлiння Товариства)
Слухали: Голову загальних зборiв Дубик О.В., яка поставила на

голосування проект рiшення по даному питанню.
Проект рiшення:
"Правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО" обрати в наступному персональному
складi строком на 1 (один) рiк:
Голова Правлiння - президент Товариства - Андрiй Васильович Стегура;
заступник голови Правлiння - перший вiце-президент Товариства Олександра Миронiвна Антонiв;
член Правлiння - комерцiйний директор Наталiя Миколаївна Лозицька;
член Правлiння - Олександр Олександрович Шеховцов;
член Правлiння - фiнансовий директор Iгор Зiновiйович Смик"
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
"ЗА" 28 160 голосiв, що становить 100,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення:
Правлiння ПрАТ "Гал-ЕКСПО" обрати в наступному персональному
складi строком на 1 (один) рiк:
Голова Правлiння - президент Товариства - Андрiй Васильович Стегура;
заступник голови Правлiння - перший вiце-президент Товариства Олександра Миронiвна Антонiв;
член Правлiння - комерцiйний директор Наталiя Миколаївна Лозицька;
член Правлiння - Олександр Олександрович Шеховцов;
член Правлiння - фiнансовий директор Iгор Зiновiйович Смик.
З дев'ятого питання (Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової
ради, Правлiння. Обрання осiб, уповноважених акцiонерами, пiдписувати
договори з членами Наглядової ради, Правлiння).
Слухали: Голову загальних зборiв Дубик О.В., яка поставила на
голосування проект рiшення по даному питанню.
Проект рiшення:
"укласти з головою Правлiння трудовий договiр (контракт), який
обумовлює основнi посадовi обов'язки Президента, розмiр оплати працi
вiдповiдно до штатного розкладу Товариства, з членами Правлiння укласти
безоплатнi цивiльно-правовi договори, що обумовлюють їх основнi права
та обов'язки при виконаннi повноважень членiв Правлiння iз зазначенням
того, що переважна бiльшiсть членiв Правлiння є працiвниками Товариства
та отримує заробiтну плату за виконання своїх основних трудових
обов'язкiв. Укласти з членами та Головою Наглядової ради трудовi
договори (контракти), якi обумовлюють основнi посадовi обов'язки
посадових осiб, розмiр оплати їх працi вiдповiдно до штатного розкладу
Товариства,
Уповноважити обраного Голову Наглядової ради пiдписати трудовий

договiр (контракт) з обраним Головою Правлiння - Президентом
Товариства та пiдписати цивiльно-правовi договори з обраними членами
Правлiння Товариства.
Уповноважити обраного Голову Правлiння - Президента Товариства на
пiдписання договорiв з обраними Головою та членами Наглядової ради."
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
"ЗА" 28 160 голосiв, що становить 100,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками
голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення: укласти з головою Правлiння трудовий договiр
(контракт), який обумовлює основнi посадовi обов'язки Президента, розмiр
оплати працi вiдповiдно до штатного розкладу Товариства, з членами
Правлiння укласти безоплатнi цивiльно-правовi договори, що
обумовлюють їх основнi права та обов'язки при виконаннi повноважень
членiв Правлiння iз зазначенням того, що переважна бiльшiсть членiв
Правлiння є працiвниками Товариства та отримує заробiтну плату за
виконання своїх основних трудових обов'язкiв. Укласти з членами та
Головою Наглядової ради трудовi договори (контракти), якi обумовлюють
основнi посадовi обов'язки посадових осiб, розмiр оплати їх працi
вiдповiдно до штатного розкладу Товариства
Уповноважити обраного Голову Наглядової ради пiдписати трудовий
договiр (контракт) з обраним Головою Правлiння - Президентом
Товариства та пiдписати цивiльно-правовi договори з обраними членами
Правлiння Товариства.,
Уповноважити обраного Голову Правлiння - Президента Товариства на
пiдписання договорiв з обраними Головою та членами Наглядової ради..
З десятого питання (Про надання згоди на попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту
прийняття цього рiшення).
Слухали: Голову загальних зборiв Дубик О.В., яка поставила на
голосування проект рiшення по даному питанню.
Проект рiшення:
"надати згоду на укладення протягом не бiльш як одного року з дати
прийняття цього рiшення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна
або послуг, що є їх предметом, становитиме суму бiльшу 579,93 тис. грн.,
що складає бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства, за умови схвалення укладення зазначених
правочинiв Наглядовою радою Товариства. Такi правочини можуть
стосуватись усiєї дiяльностi Товариства - виставкової дiяльностi та усiх
iнших питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю (в тому числi
надання та отримання послуг, замовлення та виконання робiт, купiвля
товарiв, отримання кредитiв тощо), гранична сукупна вартiсть таких
правочинiв не повинна перевищувати 5 000 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв

гривень 00 коп)"
Пiдсумки голосування:
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 3113 голосiв, що становить 10,38
% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв;
"ЗА" 25 047 голосiв, що становить 83,49 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв i, вiдповiдно, складає бiльш як 50 % голосiв акцiонерiв вiд їх
загальної кiлькостi;
"ПРОТИ" 0 голосiв, що становить 0,00 % % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв;
"УТРИМАВСЯ" 0 голосiв, що становить 0,00 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв.
Рiшення прийнято
Прийняте рiшення: надати згоду на укладення протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття цього рiшення Товариством правочинiв,
ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму
бiльшу 579,93 тис. грн., що складає бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, за умови
схвалення укладення зазначених правочинiв Наглядовою радою
Товариства. Такi правочини можуть стосуватись усiєї дiяльностi
Товариства - виставкової дiяльностi та усiх iнших питань, пов'язаних з
господарською дiяльнiстю (в тому числi надання та отримання послуг,
замовлення та виконання робiт, купiвля товарiв, отримання кредитiв тощо),
гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 5
000 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв гривень 00 коп).

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
-(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X

Інше
(зазначити)

--

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні
X
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились
(зазначити)

X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
-простих акцій товариства
Інше (зазначити)
--

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: -У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: -4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів

Кількість
осіб
3
3
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

--

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: -Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: --Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Iваницька Рената Петрiвна
Шеховцов Олександр
Васильович
Кройчик Геннадiй
Вiталiйович

Посада
Голова Наглядової ради
заступник Голови
Наглядової ради
член Наглядової ради

Незалежний член
Так
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
-Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
-(зазначити)

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 р. Наглядова рада засiдала 6 разiв та приймала рiшення щодо органiзацiї та
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (затвердження порядку денного, визначення дат
складання перелiку акцiонерiв, затвердження порядку повiдомлення акцiонерiв про проведення
рiчних загальних зборiв акцiонерiв, призначення реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчiльної
комiсiї, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження
форми i тексту бюлетенiв для голосування тощо), щодо виплати дивiдендiв (про затвердження
дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, строку, способу та
порядку їх виплати, повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв тощо),
попереднє схвалення значних правочинiв.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
-(запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правлiння-Президент Стегура Андрiй
Васильович
заступник Голови Правлiння - перший вiцепрезидент Товариства - Антонiв Олександра
Миронiвна
член Правлiння Шеховцов Олександр
Олександрович
член Правлiння Лозицька Наталiя Миколаївна
член Правлiн

Функціональні обов'язки
Голова Правлiння-Президент має право без
довiреностi виконувати будь-якi дiї вiд iменi
Товариства, представляти його iнтереси на
всiх рiвнях, розпоряджатись майном
Товариства, укладати правочини (угоди,
договори, контракти), в тому числi трудовi,
видавати довiреностi, затверджувати штати,
видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства, за рiшенням Правлiння
Товариства укладати правочини на отримання
Товариством кредитiв, позик, про надання
Товариством позик, про надання майна та
майнових прав Товариства в заставу,
пiдписувати вiд iменi власника та Правлiння
колективний договiр.
Перший вiце-президент має право без
довiреностi виконувати будь-якi дiї вiд iменi
Товариства, представляти його iнтереси на
всiх рiвнях, розпоряджатись майном
Товариства, укладати правочини (угоди,
договори, контракти), в тому числi трудовi,
видавати довiреностi, затверджувати штати,
видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками

Товариства, за рiшенням Правлiння
Товариства укладати правочини на отримання
Товариством кредитiв, позик, про надання
Товариством позик, про надання майна та
майнових прав Товариства в заставу,
пiдписувати вiд iменi власника та Правлiння
колективний договiр.
Член правлiння зобов'язаний:
1. Органiзовувати виробничо-господарську,
соцiальну та iншу дiяльнiсть Товариства,
забезпечувати виконання завдань,
передбачених статутом Товариства.
2. Виконувати такi функцiї i обов'язки щодо
органiзацiї та забезпечення дiяльностi
Товариства: виконувати рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв; виконувати рiшення
Наглядової ради Товариства; органiзовувати
виконання програм розвитку, договiрних та
iнших зобов'язань, що взятi Товариством;
приймати участь в органiзацiї реалiзацiї
(збуту) робiт та послуг, що виконуються та
надаються Товариством; органiзовувати
впровадження нових прогресивних форм i
методiв господарювання, створення
органiзацiйних i економiчних умов для
високопродуктивної працi в Товариствi.
3. Забезпечувати високоприбуткову дiяльнiсть
Товариства. Дiяльнiсть члена Правлiння,
спрямована на збiльшення прибутку
Товариства, не повинна здiйснюватись на
шкоду Товариству.
4. На вимогу Наглядової ради Товариства та
Загальних зборiв акцiонерiв надавати їм
поточну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства.
5. Забезпечувати збереження таємницi та
конфiденцiйної iнформацiї в Товариствi.
Опис

Правлiння є виконавчим органом Товариства,
який здiйснює управлiння його поточною
дiяльнiстю. Правлiння обирається строком
Загальними зборами простою бiльшiстю
голосiв строком на 1 (один) рiк. Правлiння є
колегiальним органом. У своїй дiяльностi
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам та
Наглядовiй радi, а також пiдконтрольне
Загальним зборам та Наглядовiй радi.
Правлiння щорiчно подає звiт про свою
дiяльнiсть на затвердження Загальних зборiв.
Правлiння дiє вiд iменi Товариства в межах
встановлених цим Статутом та чинним

законодавством України. До компетенцiї
Правлiння належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що
належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради.
Кiлькiсний та персональний склад Правлiння
визначається Загальними зборами. Правлiння
складається з: голови Правлiння - Президента
Товариства;
заступника Голови Правлiння - Першого вiцепрезидента Товариства; членiв Правлiння.
До складу Правлiння також входять
акцiонери, яким належить понад 10% акцiй
Товариства, i якi не є членами Наглядової
ради.
До компетенцiї Правлiння належить:
1) розпорядження майном Товариства у
межах, що вiднесенi цим Статутом,
рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової
ради до його компетенцiї;
2) розробка та затвердження поточних
фiнансово-господарських планiв i
оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалiзацiї, затвердження
планiв роботи Правлiння;
3) прийняття рiшень про вчинення правочинiв
(укладення договорiв), що вчиняються
(укладаються) Товариством, окрiм правочинiв
(договорiв), вчинення (укладення) яких
потребує прийняття рiшень Загальними
зборами або Наглядовою радою;
4) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства
вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi
Товариства, затверджених Загальними
зборами;
5) розробка планiв розвитку Товариства, а
також планiв розподiлу прибутку Товариства,
якi погоджуються Наглядовою радою та
затверджуються Загальними зборами, а також
затвердження планiв поточної дiяльностi;
6) забезпечення виконання планiв розвитку
Товариства та iнших рiшень, прийнятих
Загальними зборами та Наглядовою радою;
7) подання Наглядовiй радi вимог про
необхiднiсть проведення Загальних зборiв;
8) розпорядження коштами фондiв
Товариства у межах своїх повноважень i
вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв;
9) подання Головi Наглядової ради вимог

щодо скликання позачергових засiдань
Наглядової ради;
10) органiзацiя ведення бухгалтерського
облiку Товариства;
11) складання та подання Наглядовiй радi
квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх
оприлюднення та/або подання на розгляд
Загальних зборiв;
12) розробка штатного розкладу та
затвердження правил внутрiшнього трудового
розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв
Товариства, укладення трудових договорiв вiд
iменi Товариства; вчинення iнших необхiдних
дiй, пов'язаних iз забезпеченням
функцiонування Товариства як юридичної
особи та суб'єкта господарювання;
13) призначення на посаду та звiльнення
керiвникiв фiлiй та представництв Товариства
та їх заступникiв;
14) встановлення умов оплати працi та
матерiального стимулювання працiвникiв
Товариства, посадових осiб фiлiй та
представництв;
15) визначення вiд iменi Товариства умов
колективного договору, його укладання та
виконання умов;
16) забезпечення проведення аудиторських
перевiрок дiяльностi Товариства у випадках,
визначених цим Статутом та чинним
законодавством України;
17) встановлення за погодженням iз
Наглядовою радою змiсту та обсягу
конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної
таємницi Товариства та забезпечення їх
захисту;
18) подання до Наглядової ради пропозицiй
щодо участi Товариства в iнших юридичних
особах;
19) з урахуванням вимог чинного
законодавства та цього Статуту, надання
зацiкавленим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та
документiв, що стосуються дiяльностi
Товариства;
20) вирiшення питання про списання
безнадiйних активiв Товариства;
21) визначення органiзацiйної структури
Товариства вiдповiдно до загальних вимог,
ухвалених Наглядовою радою;
22) координацiя роботи фiлiй, представництв,
затвердження їх планiв та кошторисiв та

контроль за виконанням покладених на них
завдань;
23) винесення питань, якi вiдповiдно до
законодавства та цього Статуту пiдлягають
розглядовi та вирiшенню iншими органами
Товариства, на їх розгляд, пiдготовка
вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих
питань;
24) призначення внутрiшнiх ревiзiй,
перевiрок, iнвентаризацiй та службових
розслiдувань;
25) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок;
26) прийняття рiшень щодо доцiльностi
здiйснення будь-яких фiнансовогосподарських операцiй (крiм тих, якi мають
характер значного правочину);
27) визначення цiн на послуги, що надаються
Товариством, затвердження кошторисiв
проведення поточних заходiв;
28) розгляд звернень, що надходять на iм'я
Товариства та прийняття рiшень за ними;
29) прийняття рiшень про пред'явлення
претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
30) видавання наказiв та розпоряджень,
обов'язкових для виконання всiма
працiвниками Товариства
31) вирiшення будь-яких iнших питань
поточної дiяльностi Товариства i виконання
iнших функцiй, крiм тих, якi цим Статутом
вiднесено до компетенцiї органiв Товариства.
Примітки
Дiяльнiсть Правлiння у звiтному роцi варто вважати роцi вважати задовiльною, а управлiння
Товариством - в цiлому ефективним.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Загальн
Виконав
Не
Наглядов
і збори
чий
належит
а рада
акціоне
орган
ь до

рів

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

компете
нції
жодного
органу

так

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні
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ні
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ні
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ні

так
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ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернеттовариства
загальних
паперів
ньо в
запит
сторінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
ні
ні
ні
ні
ні
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
ні
ні
ні
ні
ні
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
ні
ні
ні
ні
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
ні
ні
ні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
ні
ні
ні
їх проведення

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
1
2
3
4
5
6
7

Кормакова Ольга Iларiонiвна
Кройчик Геннадiй Вiталiйович
Лозицька Наталiя Миколаївна
Мацяк Iгор Михайлович
Шеховцов Олександр Васильович
Шеховцов Олександр
Олександрович
Iваницька Рената Петрiвна

7,0833
17,67
10,4434
6,1333
23,4766
10,3767
13,9133

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
30 000

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

У звiтному роцi не було жодних
обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних
зборах акцiонерiв ПрАТ "ГалЕКСПО"

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною
дiяльнiстю. Кiлькiсний та персональний склад Правлiння визначається Загальними зборами.
Правлiння складається з: голови Правлiння - Президента Товариства; заступника Голови
Правлiння - Першого вiце-президента Товариства; членiв Правлiння.
До складу Правлiння також входять акцiонери, яким належить понад 10% акцiй Товариства, i якi
не є членами Наглядової ради.
Правлiння обирається строком Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв строком на 1
(один) рiк. Рiшення про обрання повного складу (Голови та членiв) Правлiння є рiшенням про
вiдкликання попереднього складу Правлiння.
Повноваження Голови та/або членiв Правлiння припиняються достроково у разi:
1) подання до Наглядової ради письмового повiдомлення про припинення власних повноважень
у Правлiннi за два тижнi;
2) його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, в
разi набрання чинностi рiшенням чи вироком суду, яким засуджено до покарання, що виключає
можливiсть виконання обов'язкiв члена Правлiння;
3) вiдкликання його за рiшенням Наглядової ради;
4) визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Правлiння чи окремого його

члена незадовiльною;
5) настання iнших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним мiж
Товариством та членом Правлiння.
З припиненням повноважень члена Правлiння одночасно припиняється дiя договору
(контракту), укладеного з ним.
Наглядова рада Товариства обирається у кiлькiсному складi, що не перевищує 3 (три) особи.
Склад Наглядової ради становлять: Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради
та член Наглядової ради. Персональний склад Наглядової ради визначається Загальними
зборами шляхом обрання членiв Наглядової ради. Наглядова рада може обиратись на строк до 3
рокiв, але не менше нiж на один рiк.
Обрання Наглядової ради вiдбувається шляхом голосування за повний склад Наглядової ради
(Голова, його заступник та член Наглядової ради) в комплексi, таке рiшення приймається
простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше 2/3 (двох
третин) її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами,
товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти
членiв Наглядової ради.
Члени Наглядової ради набувають повноважень i приступають до виконання посадових
обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв.
Члени Наглядової ради здiйснюють свої повноваження виключно особисто. З членами
Наглядової ради може укладатися цивiльно-правовий чи трудовий договiр, що визначає порядок
роботи та вiдповiдальнiсть кожного члена Наглядової ради. Вiд iменi Товариства договiр
пiдписує Голова Правлiння.
Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв
Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору
(контракту), укладеного з ним.
Рiшення про обрання повного складу (Голови та членiв) Наглядової ради є рiшенням про
вiдкликання попереднього складу Наглядової ради.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше 2/3 (двох третин) її кiлькiсного складу,
Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти
членiв Наглядової ради.
Головного бухгалтера Товариства Голова Правлiння-Президент може звiльнити лише за
погодженням з
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення, окрiм тих, що прямо передбаченi чинним законодавством (компенсацiя за
невикористану вiдпустку, наприклад), не передбаченi.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Голови Правлiння-Президента:
1. Здiйснює оперативне управлiння Товариством, органiзовує його виробничо-господарську,
соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань, передбачених статутом Товариства.

2. Виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; виконує рiшення Наглядової ради Товариства;
органiзовує виконання програм розвитку, договiрних та iнших зобов'язань, що взятi
Товариством; приймає участь в органiзацiї реалiзацiї (збуту) робiт та послуг, що виконуються та
надаються Товариством; налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне
забезпечення дiяльностi Товариства; забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами;
органiзовує впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення
органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi; створює для
працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi умови для роботи в Товариствi; виконує iншi
обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi Товариства, якщо це передбачено дiючим
законодавством.
3. Забезпечує високоприбуткову дiяльнiсть Товариства. Дiяльнiсть Президента, спрямована на
збiльшення прибутку Товариства, не повинна здiйснюватись на шкоду Товариству.
4. На вимогу Наглядової ради Товариства та Загальних зборiв акцiонерiв Президент вiд iменi
Правлiння Товариства надає їм поточну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
5. Органiзує роботу Правлiння та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи. Скликає
засiдання Правлiння та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує
ведення протоколiв засiдань Правлiння.
6. Готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової
ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети
Товариства;
7. Без довiреностi виконує будь-якi дiї вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси на всiх
рiвнях, розпоряджається майном Товариства, укладає правочини (угоди, договори, контракти), в
тому числi трудовi, видає довiреностi, затверджує штати, видає накази та дає розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, за рiшенням Правлiння Товариства
укладає правочини на отримання Товариством кредитiв, позик, про надання Товариством позик,
про надання майна та майнових прав Товариства в заставу, пiдписує вiд iменi власника та
Правлiння колективний договiр.
8. Забезпечуєзбереження таємницi та конфiденцiйної iнформацiї в Товариствi.
9. Вживати дiєвих заходiв до лiквiдацiї боргiв Товариства до бюджету, з виплати заробiтної
плати працiвникам Товариства та простроченої кредиторської та дебiторської заборгованостi
Товариству.
Повноваження Першого вiце-президента:
1. Виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; виконує рiшення Наглядової ради Товариства;
органiзовує виконання програм розвитку, договiрних та iнших зобов'язань, що взятi
Товариством; приймає участь в органiзацiї реалiзацiї (збуту) робiт та послуг, що виконуються та
надаються Товариством; налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне
забезпечення дiяльностi Товариства; забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами;
органiзовує впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення
органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi; створює для
працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi умови для роботи в Товариствi; виконує iншi
обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi Товариства, якщо це передбачено дiючим
законодавством.
2. Без довiреностi виконує будь-якi дiї вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси на всiх
рiвнях, розпоряджається майном Товариства, укладає правочини (угоди, договори, контракти), в
тому числi трудовi, видає довiреностi, затверджує штати, видає накази та дає розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, за рiшенням Правлiння Товариства
укладає правочини на отримання Товариством кредитiв, позик, про надання Товариством позик,
про надання майна та майнових прав Товариства в заставу, пiдписує вiд iменi власника та
Правлiння колективний договiр.
3. Забезпечує високоприбуткову дiяльнiсть Товариства. Дiяльнiсть першого вiце-президента,
спрямована на збiльшення прибутку Товариства, не повинна здiйснюватись на шкоду

Товариству.
4. Забезпечує збереження таємницi та конфiденцiйної iнформацiї в Товариствi.
Повноваження члена правлiння:
1. Органiзовує виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть Товариства, забезпечує
виконання завдань, передбачених Статутом Товариства.
2. Виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; виконує рiшення Наглядової ради Товариства;
органiзовує виконання програм розвитку, договiрних та iнших зобов'язань, що взятi
Товариством; приймає участь в органiзацiї реалiзацiї (збуту) робiт та послуг, що виконуються та
надаються Товариством; органiзовує впровадження нових прогресивних форм i методiв
господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в
Товариствi.
3. Забезпечує високоприбуткову дiяльнiсть Товариства. Дiяльнiсть члена правлiння, спрямована
на збiльшення прибутку Товариства, не повинна здiйснюватись на шкоду Товариству.
Повноваження Голови Наглядової ради при здiйсненнi органiзацiї роботи Наглядової ради
Товариства:
1. Органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,
затвердженого Наглядовою радою;
2. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
3. Готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової
ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети
Товариства;
4. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
5. Протягом 3-х (трьох) днiв з дати обрання (призначення) Голови та членiв Правлiння
Товариства укладає вiд iменi Товариства контракт з Головою Правлiння та трудовi договори з
членами Правлiння (якщо Загальнi збори встановлюють необхiднiсть укладення таких
договорiв).
Повноваження члена Наглядової ради:
1. Бере участь у засiданнях Правлiння Товариства, може бути присутнiм на засiданнях
Правлiння з правом дорадчого голосу;
2. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства та отримувати їх копiї.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються протягом 3 (трьох) днiв з дати отримання
Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння Товариства;
3. Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
4. Надавати у письмовiй формi зауваження щодо рiшень Наглядової ради;
5. Отримувати професiйнi консультацiї зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв вiдповiдно до
процедури та порядку замовлення такої консультацiї;
Члени Наглядової ради можуть бути присутнiм на засiданнях Правлiння з правом дорадчого
голосу.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Вiдповiдно до статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006
р. № 3480-IV (зi змiнами i доповненнями) ми:
а) перевiрили наявнiсть у Звiтi керiвництва посилання на iнформацiю, зазначену в пп. 1-4, част.
3, ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (п. 1. цього Звiту) та
б) висловлюємо (у п. 2. цього Звiту) свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пп. 5-9 част. 3,
статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
1. За результатами перевiрки окремої iнформацiї (п. 1-4, частини 3, ст. 40-1), наведеної у Звiтi
керiвництва, у частинi посилань на:
- власний кодекс корпоративного управлiння, з'ясовано, що Звiт не мiстить посилання на цей

регламент, оскiльки емiтент не має розробленого кодексу корпоративного управлiння, а дiє на
пiдставi норм чинного законодавства, власного Статуту та внутрiшнiх регламентiв;
- кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, з'ясовано,
що Товариство не приймало рiшення про застосування жодного iз кодексiв корпоративного
управлiння i не застосовувало жодного iз законодавчо-запропонованих варiантiв: нi фондової
бiржi, нi об'єднання юридичних осiб, нi iншого кодексу.
- всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад
визначенi законодавством вимоги, з'ясовано, що у Товариствi вiдсутня практика корпоративного
управлiння, яка б застосовувалася понад визначенi законодавством вимоги.
Управлiння Товариством здiйснюють загальнi збори акцiонерiв та правлiння у складi голови
Правлiння - Президента Товариством, заступника голови Правлiння - Першого вiце-президента
Товариства, членiв правлiння.
Система управлiння Товариством вiдповiдає вимогам ст. 89 Господарського Кодексу України
вiд 16 сiчня 2003 р. № 436-IV.
- iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих
на зборах рiшень з'ясовано, що Звiт керiвництва мiстить посилання на деталiзовану у
хронологiчнiй послiдовностi iнформацiю про рiшення загальних зборiв акцiонерiв та загальний
опис рiшень, якi були прийнятi;
- персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу емiтента, їхнiх
комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на
них рiшень, з'ясовано, що у Звiтi керiвництва наведено iнформацiю про кiлькiсний та
персональний склад Наглядової ради i Правлiння Товариства. Iнформацiю про проведенi
засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень подано у достатньому обсязi.
2. За результатами перевiрки iнформацiї щодо:
а) опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю (СВК) i управлiння ризиками
емiтента, з'ясовано, що система внутрiшнього контролю реалiзується у Товариствi через
Наглядову раду та виконавчий орган, а також через виконання посадовими особами своїх
функцiональних обов'язкiв (внутрiшньогосподарський контроль).
Наглядова рада забезпечує функцiонування належної системи контролю, а також здiйснення
стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства та контроль за
дiяльнiстю виконавчого органу. Оцiнка дiяльностi виконавчого органу в цiлому та окремих його
членiв здiйснюється наглядовою радою на регулярнiй основi.
Думка аудитора щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю емiтента: у п. 5,
Звiту керiвництва сформульовано базовi пiдходи щодо основних характеристик системи
внутрiшнього контролю Товариства, якi зреалiзовуються через Наглядову раду та виконавчий
орган.
Окрема складова внутрiшнього контролю: внутрiшньогосподарський контроль забезпечується
шляхом виконання посадовими особами функцiональних обов'язкiв у межах посад, якi вони
обiймають.
СВК у частинi призначення Ревiзора не функцiонує. Комiтет з питань аудиту (можливiсть
формування якого передбачена статтею 56 Закону України "Про акцiонернi товариства") у
Товариствi не створювався. Рiшення щодо запровадження у Товариствi посади внутрiшнього
аудитора наглядова рада не приймала. Внутрiшнiй аудит у Товариствi не проводиться.
Думка аудитора щодо основних характеристик системи управлiння ризиками емiтента: у п. 5,
Звiту керiвництва (звiту про управлiння) вiдсутня iнформацiя про наявнiсть розробленого
окремого регламенту у частинi управлiння ризиками Товариства.
б) перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента,
з'ясовано, що власниками значного пакета акцiй емiтента (пакет iз 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй) є
такi особи:
Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента

№ з/п Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - власника значного пакета акцiй Розмiр
частки акцiонера (власника)
(у вiдсотках до статутного капiталу)
1
Кормакова Ольга Iларiонiвна
7,0833
2
Кройчик Геннадiй Вiталiйович
17,6700
3
Лозицька Наталiя Миколаївна
10,4434
4
Мацяк Iгор Михайлович
6,1333
5
Шеховцов Олександр Васильович 23,4766
6
Шеховцов Олександр Олександрович
10,3767
7
Iваницька Рената Петрiвна 13,9133
Думка аудитора щодо iнформацiї, яка стосується перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є
власниками значного пакета акцiй емiтента: Товариство висвiтлило iнформацiю про осiб, якi
прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй в повному обсязi.
в) будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
емiтента;
Думка аудитора щодо iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента: у п. 7, Звiту керiвництва (звiту про управлiння) у
достатньому обсязi розкрито iнформацiю про вiдсутнiсть будь-яких обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента.
г) порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
Думка аудитора щодо iнформацiї про порядок призначення та звiльнення посадових осiб
емiтента: у п. 8, Звiту керiвництва в достатньому обсязi розкрито iнформацiю про порядок
призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Наведено iнформацiю про те, що будь-якi
винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх
звiльнення, окрiм тих, що прямо передбаченi чинним законодавством, не передбаченi
д) повноваження посадових осiб емiтента.
Думка аудитора щодо iнформацiї про повноваження посадових осiб емiтента: у п. 9, Звiту
керiвництва в повному обсязi розкрито iнформацiю про повноваження посадових осiб емiтента
(у розрiзi посадових осiб): Голови Правлiння-Президента, першого вiце-президента члена
правлiння, голови Наглядової ради при здiйсненнi органiзацiї роботи Наглядової ради
Товариства, члена Наглядової ради.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кормакова Ольга Iларiонiвна
Мацяк Iгор Михайлович
Кройчик Геннадiй Вiталiйович
Лозицька Наталiя Миколаївна
Шеховцов Олександр Васильович
Шеховцов Олександр Олександрович
Iваницька Рената Петрiвна
Усього

2 125
1 840
5 301
3 133
7 043
3 113
4 174
26 729

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
7,0833
6,1333
17,67
10,4434
23,4766
10,3767
13,9133
89,0966

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
2 125
0
1 840
0
5 301
0
3 133
0
7 043
0
3 113
0
4 174
0
26 729
0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій /
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від
Центрального депозитарію
цінних паперів або акціонера

1

2

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або найменування
юридичної особи власника
(власників) акцій

3
--

Ідентифікаційний код
юридичної особи резидента або код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи нерезидента
4
--

Розмір частки акціонера
до зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках
до статутного капіталу)

5
0

6
0

Зміст інформації:
У звiтному перiодi не вiдбулось змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значення пакета акцiй.

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Простi iменнi акцiї

30 000

10,00

Права та обов'язки
Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства
в установленому законом порядку набувають статусу
акцiонерiв Товариства.
Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру-її власникуоднакову сукупнiсть прав, включаючи право:
1.брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi
брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства
та голосувати на них особисто або через своїх
представникiв з усiх питань, якi належать до
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
висувати представника для участi в органах
Товариства, вносити свої пропозицiї до порядку
денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
2. одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
На вимогу акцiонера Правлiння Товариства (або
корпоративний секретар - у разi його призначення)
зобов'язане надати йому для ознайомлення копiї
документiв, визначених ст. 78 закону України "Про
акцiонернi товариства", або завiренi копiї цих
документiв. Виготовлення завiрених копiй зазначених
документiв здiйснюється за рахунок акцiонера
Товариства. Акцiонер зобов'язаний зберiгати
конфiденцiйнiсть iнформацiї, до якої вiн має доступ.
3. отримувати дивiденди;
4. вийти з Товариства шляхом вiдчуження належних
йому акцiй. У випадку вiдчуження акцiй акцiонер
зобов'язаний у встановлених чинним законодавством
України випадках та у визначеному порядку
дотримуватися вимог щодо переважного права iнших
акцiонерiв Товариства;
5. на переважне право придбання акцiй Товариства в
кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному
капiталi Товариства в порядку, встановленому п.п. 5.4.
роздiлу 5 Статуту Товариства;
6. вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або
частини належних йому акцiй у випадках та порядку,
передбачених чинним законодавством України та

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
не було

Статутом Товариства;
7. одержати у разi лiквiдацiї Товариства частину майна
Товариства або вартостi частини майна Товариства,
пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi
Товариства;
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
1. дотримуватися вимог Статуту Товариства, iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
2. виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв,
iнших органiв управлiння Товариством;
3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
4. вносити вклади (оплачувати акцiї) у розмiрi, в
порядку та засобами, передбаченими Статутом
Товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства щодо розмiщення вiдповiдного випуску
акцiй Товариства;
5. не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
6. нести iншi обов'язки, встановленi чинним
законодавством України, Статутом Товариства чи
договором мiж акцiонерами, укладеним в порядку,
визначеному чинним законодавством України.
Примітки:
Акцiонери ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (14 фiзичних осiб) володiють простими iменними акцiями, якi надають однаковий обсяг прав та обов'язкiв.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
20/13/1/05

Дата
реєстрації
випуску
1
20.07.2005

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ЛТУ ДКЦПФР

4
UA4000135362

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

5
6
7
8
9
Акція проста Бездокумент
10
30 000
300 000
бездокумента арні іменні
рна іменна
Не здiйснюється торгiвля цiнними паперами, не було лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах

Опис

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№
з/п

1

Опис

Дата
Вид дії
зарахування
викуп/
/ списання
набуття
акцій на
іншим
рахунок / з
чином/
рахунку
продаж/
емітента анулювання
2

Кількість
Дата
Номер
акцій, що
реєстрації
свідоцтва про
викуплено/
випуску
реєстрацію
набуто
Номінальна акцій, що
Найменування органу, що зареєстрував
випуску акцій,
іншим
вартість
викуплено/
випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим
що викуплено/
чином
(грн)
набуто
чином /продано/ анульовано
набуто іншим
/продано/
іншим чином
чином /продано/
анульовано
/продано/
анульовано
(шт.)
анульовано
4
5
6
7
8
0
0

Частка від
статутного
капіталу (у
відсотках)

3
9
юридична
0
особа
Протягом звiтного перiоду не було викупу, продажу або анулювання ранiше викуплених або iншим чином набутих товариством акцiй.

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи
1
--

Тип цінних паперів
2

Кількість цінних
паперів (шт.)
3
0

Від загальної
кількості цінних
паперів (у
відсотках)
4
0

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Колiсник Iгор Степанович

2
198

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
0,66

Кормакова Ольга Iларiонiвна

2 125

Кройчик Геннадiй Вiталiйович

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
198

5
0

7,0833

2 125

0

5 301

17,67

5 301

0

Лозицька Наталiя Миколаївна

3 133

10,4434

3 133

0

Малець Тетяна Анатолiївна

33

0,11

33

0

Стегура Андрiй Васильович

110

0,3667

110

0

Шеховцов Олександр Васильович

7 043

23,4766

7 043

0

Шеховцов Олександр Олександрович

3 113

10,3767

3 113

0

Iванець Iрина Степанiвна

930

3,1

930

0

Iваницька Рената Петрiвна

4 174

13,9133

4 174

0

Усього

26 160

87,2

26 160

0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
20.07.2005

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
ЛТУ ДКЦПФР

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

4
UA4000135362

5
Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
"Гал-ЕКСПО"

Характеристика обмеження

Строк обмеження

6
Статутом ПрАТ "Гал-ЕКСПО"
передбачене переважне право на
придбання акцiй, що продаються
акцiонерами Товариства

7
безстроково

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
20.07.2005

2
20/13/1/05

3
UA4000135362

4
30 000

5
300 000

6
30 000

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
У акцiонерiв ПрАТ "Гал-ЕКСПО" вiдсутнi у власностi голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами
обмеження таких прав передано iншiй особi.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
300 000
0
10
0
300 000

0

У звітному періоді

300 000
10

за
привілейова
ними
акціями
0
0

300 000

0

за простими
акціями

20.03.2019

22.03.2018

05.04.2019

06.04.2018

безпосереднь
о акцiонерам

--

безпосереднь
о акцiонерам

--

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
11.04.2019,
26.04.2018,
відправлення дивідендів
300 000
300 000
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис
У звiтному перiодi виплачувались дивiденди за результатами дiяльностi
товариства у 2017 р. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (протокол №
4/19 вiд 22.03.2018 р.) було встановлено дату складання перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв - 06 квiтня 2018;
встановлено строк виплати дивiдендiв - з 06.04.2018 р. до 01.06.2018 р.; визначено
спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам;
визначено порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному
обсязi. Дивiденди були перерахованi у повному обсязi акцiонерам 26.04.2018 р.
За результатами звiтного перiоду дивiденди виплачуватимуться у 2019 р.
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (протокол № 4/19 вiд 20.03.2019
р.) було встановлено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв - 05 квiтня 2019;
встановлено строк виплати дивiдендiв - з 10.04.2019 р. до 01.06.2019 р.; визначено
спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам (дивiденди будуть
виплаченi через касу Товариства або будуть перерахованi на картковi рахунки
акцiонерiв);
визначено порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному
обсязi. Станом на дату подання рiчного звiту емiтента дивiденди ще не були
перерахованi акцiонерам.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
1 152
964,14
0
0
134,47
108,43
1 011,53
851,81
0
0
6
3,9
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
1 152
964,14
0
0
134,47
108,43
1 011,53
851,81
0
0
6
3,9

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 152
964,14
0
0
1 152
964,14
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. становить
964,14 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв -- 73,5 %. Ступiнь їх
використання -- 100%. За 2018 р. надiйшло основних засобiв -- 153,44
тис. грн, вибуло --134,5 тис. грн. Всi основнi засоби утримуються у
належному станi. Обмежень на використання основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
1 405
1 345
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
300
300
Скоригований статутний капітал
300
300
(тис.грн)
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з
Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих акивiв акцiонерного
товариства, схвалених рiшеннями ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок
проведено за даними Балансу: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи +
Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобов'язання -Поточнi зобов'язання Забезпечення наступних виплат i платежiв -Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1105,00 тис. грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на
1105,00 тис. грн. Вимоги ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення
статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина
боргу (тис.

Відсоток за
користування
коштами

Дата
погашення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

грн)
355,6

(відсоток річних)
X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
354,6
X
X
X
710,2
X
X
Визнання, облiк та оцiнку зобов'язань протягом 2018 р. ПрАТ
"Гал-ЕКСПО" здiйснювало вiдповiдно до вимог П(с)БО.
Поточнi зобов'язання товариства складають 710,2 тис. грн., що
становить 33,6 % вiд загальної суми пасивiв. Протягом 2018 р.
залучення позиквих та кредитних ресурсiв ПрАТ "ГалЕКСПО" не провадило.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Господарське товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма
"УкрЗахiдАудит"
Інші організаційно-правові форми
20833340
79021, Україна, Львівська обл., м.
Львiв, вул. Кульпаркiвська, будинок
172, квартира 52
0541
Аудиторська палатою України
26.01.2001
(032) 225-68-70
(032) 225-68-80
аудиторськi послуги
Висловлення думки щодо iнформацiї,
зазначеної у пiдпунктах 5 - 9 пункту 4
роздiлу VII додатка 38 до Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв, а також перевiрка

iнформацiї, зазначену в пiдпунктах 1 - 4
пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до
Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Антоновича, буд. 51, офiс 1206
DR/00001/APA
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ
ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
18.02.2019
(044) 287 56 70
(044) 287 56 73
Iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку для провадження дiяльностi з
оприлюднення регульованої iнформацiї
вiд iменi учасникiв фондового ринку
Розкриття особливої та регулярної
(рiчної)
iнформацiї
емiтента
у
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi
даних НКЦПФР та подання такої
iнформацiї до НКЦПФР
Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Унiверсальна"
20113829
01133, Україна, Київська обл., м. Київ,
бульвар Лесi Українки, будинок 9
Серiя АГ № 569719
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.03.2011
(044) 281 61 50
-Cтрахування майна (крiм залiзничного,
наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту),
вантажiв та багажу
(вантажобагажу)Cтрахування майна
(крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного трансп
Страхування офiсних примiщень за
адресою м. Львiв, вул. Винниченка, 30

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Унiверсальна"
20113829
01133, Україна, Київська обл., м. Київ,
бульвар Лесi Українки, будинок 9
Серiя АГ №569722
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.03.2011
(044) 281 61 50
-Страхування наземного транспорту
(крiм залiзничного) Страхування
наземного транспорту (крiм
залiзничного) Страхування наземного
транспорту (крiм залiзничного)
Страхування автомобiля IVECO 35C15

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ГалЕКСПО"
Львівська область, Галицький р-н

Дата (рік, місяць,
число)

2019.01.01

за ЄДРПОУ

13827994

Територія
за КОАТУУ
4610136600
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
господарювання
Вид економічної
Організування конгресів і торговельних
за КВЕД
82.30
діяльності
виставок
Середня кількість працівників, осіб: 31
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 79008, Львівська обл., Галицький р-н, мiсто Львiв, вул. Винниченка, 30, (032) 294-9112

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи

Код
рядка
2
1005
1010
1011
1012
1020

Код за ДКУД 1801006
На кінець
На початок
звітного
звітного року
періоду
3
4
0
1152
3349,1
(2197,1)
0

0
981,8
3368
(2386,2)
0

Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив

1030
1090
1095

0
0
1152

0
0
981,8

1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

170,4
0
0
328,4
127,2
0
26
0
459,8
6,5
49,4
1167,7

69,8
0
0
261,4
88,2
0
345,1
0
278,8
0
90,1
1133,4

1200

0

0

1300

2319,7

2115,2

Код
рядка

На початок
звітного року

1
2
3
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
300
Додатковий капітал
1410
0
Резервний капітал
1415
75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
970
Неоплачений капітал
1425
(0)
Усього за розділом I
1495
1345
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
1595
0
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
1600
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
1610
622,2
зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
1615
352,5
розрахунками з бюджетом
1620
0
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
розрахунками зі страхування
1625
0
розрахунками з оплати праці
1630
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
Інші поточні зобов'язання
1690
0
Усього за розділом III
1695
974,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
1700
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс
1900
2319,7
Примітки: Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2018 р. становить 1030,0 тис. грн.

На кінець
звітного
періоду
4
300
0
75
1030
(0)
1405
0
0
355,6
327,2
0
0
0
0
0
27,4
710,2
0
2115,2

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м

Код
рядка

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2

Код за ДКУД 1801007
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

13076,1

12286,1

2120
2240
2280
2050
2180
2270
2285
2290
2300
2350

79,5
17,9
13173,5
(7992,1)
(4648,8)
(93,6)
(12734,5)
439
(79)
360

69,2
60,3
12415,6
(7521,2)
(4150,4)
(80,9)
(11752,5)
663,1
(119,4)
543,7

Керівник

Стегура Андрiй Васильович

Головний бухгалтер

Сергеєва Iрина Олександрiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскiльки менi, як керiвнику Товариства, вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а
також пiтверджую, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї
про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента.

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичних осіб або найменування
юридичних осіб, що є сторонами
договору

--

Дата
укладення
договору та
дата
набрання
чинності ним
Дата
укладення
договору:Дата
набрання
чинності
договором:

Предмет договору

Строк дії договору

--

--

Кількість
акцій
(часток), що
належать
особам, які
уклали
договір, на
дату його
укладення
0

Кількість простих акцій
(часток) товариства, що
надає особі можливість
розпоряджатися
голосами на загальних
зборах товариства, на
дату виникнення
обов'язку надіслати таке
повідомлення
0

Опис:
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) ПрАТ "Гал-ЕКСПО" у ПрАТ "Гал-ЕКСПО" вiдсутня.

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичних осіб або найменування
юридичних осіб, що є сторонами
договору та/або правочину

--

Дата
укладення
договору та
дата
набрання
чинності ним
та/або дата
вчинення
правочину
Дата
укладення
договору:Дата
набрання
чинності
договором:Дат
а вчинення

Предмет договору та/або правочину

--

Ціна договору та/або
правочину

Строк дії договору та/або
правочину

--

правочину:
Опис:
ПрАТ "Гал-ЕКСПО" не укладало будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

1
21.03.2018
21.03.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
21.03.2018
21.03.2018

22.03.2018

22.03.2018

22.03.2018

22.03.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

