Титульний аркуш

30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(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).

Директор



Бурдиленко Iгор Вiкторович
(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 "ПРОМО ГРУП"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38493853
4. Місцезнаходження: 61157, *, Харківська обл., - р-н, мiсто Харкiв, вул.Селянська, буд.110,
5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 700-90-33, (057) 700-90-33
6. Адреса електронної пошти: m.us@beer-co.com
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 26.04.2019, Проток вiд 26.04.2019
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: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
beer-co.com
30.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
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
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- 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)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
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
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
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)
X
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
X
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
X
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
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
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
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

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

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:
Адреса сторiнки в мережi Iнтернет,  на якiй розмiщено рiчну iнформацiю емiтента https://beer-co.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=208



Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не розкривається через вiдсутнiсть у емiтента лiцензiй. 



Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря. не надається через вiдсутнiсть такої посади.



Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента, не надається через вiдсутнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв.



Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, не надається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв яких не було здiйснено публiчнку пропозицiю.



Iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звiтному перiфодi не виникала.



Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не розкривається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв яких не було здiйснено публiчнку пропозицiю.



Iнших цiнних паперiв. крiм акцiй, Товариство не випускало.



Викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було.



Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, вiдсутнi.



Iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, не надається у зв"язку з вiдсутнiстю таких обмежень.



Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається у зв"язку з вiдсутнiстю боргових паперiв.



Емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств емiтент не здiйснював.



Iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, через вiдсутнiсть iнших цiнних паперiв.



Виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi емiтент не здiйснював. Рiшення про виплату дивiдендiв  у звiтному перiодi не приймались.



Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, не розкривається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв не було здiйснено публiчну пропозицiю.



Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть,не розкривається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв не було здiйснено публiчну пропозицiю.



Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента, не надається через вiдсутнiсть таких договорiв.



Iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, не надається через вiдсутнiсть таких договорiв.



Штрафнi санкцiї у звiтному перiодi не накладались.



Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, не надається приватними акцiонерними товариствами, щодо цiнних паперiв яких не здiйснено публiчної пропозицiї.



Емiтент не придбавав власнi акцiї протягом звiтного перiоду.



"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Зазначенi таблицi можуть не заповнювати емiтенти, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн грн, не розкривається через те, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.



Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки Товариство не користується послугами рейтингового агентства.



Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися.



Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв.



Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, цiльових облiгацiй, iпотечних активiв та iпотечного покриття, а також щодо операцiй з сертифiкатами ФОН не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало випускiв вказаних цiнних паперiв.



Приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю не розкриває iнформацiю передбачену пiдпунктами 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30  пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення, затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року.



Судовi справи на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.

Емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб.

Аудит фiнансової звiтностi за звiтний перiод не проводився.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	-
3. Дата проведення державної реєстрації
	14.12.2012
4. Територія (область)
	Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	1600700,16
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)
	9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	31.01 - Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi
	46.90 - Неспецiалiзована  оптова торгiвля
	68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
2) МФО банку
	300528
3) Поточний рахунок
	26004001361995
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство "Прокредитбанк"
5) МФО банку
	320984
6) Поточний рахунок
	26005210282309

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" створено шляхом видiлу з Приватного акцiонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ" i є його правонаступником за частиною майна, прав i обов'язкiв вiдповiдно до розподiльчого балансу. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у звiтному перiодi не було.

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 у 2018 - 9 працiвникiв. Середня численнiсть працiвникiв якi працюють за зовнiшнiм сумiсництвом - 4 особа. Осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi не було. Фонд оплати працi -  972,4 тис.грн. (збiльшився порявняно з попереднiм звiтним перiодом).
Зусилля кадрової служби направленi на забезпечення поточних потреб товариства кадрами, квалiфiкацiя яких вiдповiдає операцiйним вимогам товариства.


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
Товариство не належить до 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
Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiк основних засобiв

Облiк та оцiнка основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами  П(С)БО 7. Одиницею облiку є окремий об'єкт. Термiн одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд їх експлуатацiї - бiльше 1 року.

У бухгалтерському облiку додержуються класифiкацiї основних засобiв у вiдповiдностi до ст. 5 П(С)БО 7 за групами:

- будинки, споруди та передавальнi пристрої;

- машини та обладнання;

                          - транспортнi засоби;

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi).

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, за яким мiсячна сума амортизацiї  визначається дiленням первiсної вартостi основних засобiв на термiн використання



Згiдно п. 5.2 ст. 5 П(С)БО 7 визначати належнiсть до iнших необоротних матерiальних активiв:

- бiблiотечнi фонди;

- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА).

Встановлено метод нарахування амортизацiї для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв - в розмiрi 100 % їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкту.

Облiк та оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 8. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв.

Встановлено термiни використання нематерiальних активiв за групами у вiдповiдностi з класифiкацiєю (ст. 5 П(С)БО 8):

- права користування майном (право користування будинком, право на оренду примiщень) - 5 рокiв;

- права на знаки для товарiв, послуг - 10 рокiв;

- права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, моделi, промисловi зразки) - 5 рокiв; 

- авторськi й сумiжнi права (програмне забезпечення, бази даних) - 2 роки; 

- гудвiл - 20 рокiв.

Встановлено для нематерiальних активiв прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.

Облiк запасiв

Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку є окреме найменування виду запасiв:

- виробничi запаси (сировина, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iн.);

- малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП);

- товари, придбанi (отриманi) для продажу.

Зарахування  запасiв  на  баланс здiйснюється за їхньою первiсною вартiстю, визначеною вiдповiдно до норм П(С)БО 9.

Уцiнку (або дооцiнку ранiше знижених у цiнi) запасiв, цiна яких знизилась на дату балансу внаслiдок псування або втрати очiкуваної економiчної вигоди вiд їхнього використання, проводиться за чистою вартiстю реалiзацiї по кожнiй одиницi запасiв, визначенiй вiдповiдно до п. 27 П(С)БО 9.

При реалiзацiї запасiв застосовувати метод собiвартостi перших за часом придбання запасiв (ФIФО).

При списаннi запасiв з балансу у виробництво чи на витрати звiтного перiоду застосовується метод списання ФIФО.

При передачi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вартiсть МШП списується з балансу. З метою запобiгання розкрадань та недостач МШП органiзувується оперативний кiлькiсний облiк за мiсцями експлуатацiї пiдзвiтними особами протягом строку їхнього використання.

Суми транспортно-заготiвельних витрат (ТЗВ) включаються у собiвартiсть запасiв, що транспортуються.



Облiк фiнансових iнвестицiй

Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється за їхньою собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї, придбаної в обмiн на цiннi папери власної емiсiї або на iншi активи, визначається за справедливою вартiстю переданих цiнних паперiв або активiв.

Облiк довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй здiйснюється за справедливою вартiстю, прийнятою рiвною їхнiй собiвартостi.

Оцiнка та облiк фiнансових iнвестицiй проводиться окремо по кожнiй фiнансовiй iнвестицiї.



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 Товариства є:
Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi (основний); 
Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютери;
Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.;
Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Купiвля та продаж власного нерухомого майна;
Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна


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 
Товариство придбавало та вiдчуджувало активи за останнi 5 рокiв. Товариство не має iнформацiї про будь-якi значнi iнвестицiї та придбання у майбутньому.

Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарсько дiяльнiстю.



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
Термiни користування основними засобами та iншими необоротними активами визначаються згiдно ст.138 Податкового кодексу України, але не менш мiнiмально допустимих строкiв корисного використання. Всi основнi засоби є власнiстю Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв за основними групами станом на 31.12.2018 року складає 162425.7 тис. грн.. Сума нарахованого зносу за групами основних засобiв станом на 31.12.2018р складає 6448.0 тис.грн. За звiтний перiод знос основних засобiв нараховувався згiдно з облiковою полiтикою, прийнятою на пiдприємствi та за 2018р. 

Станом на 31.12.2018р.проведена оцiнка основних засобiв за адресою м.Харкiв, вул.Селянська,110, про що є звiт незалежної компанiї. Прийнято рiшення враховувати ОЗ за адресою м.Харкiв, вул.Селянська,110 на балансi Товариства  за справедливою вартiстю. Основнi засоби оформленi в заставу . Iнших обмежень на використання майна немає. 

Станом на 31.12.2018р. неможливо було провести оцiнку справедливої вартостi ОЗ за адресою м.Дергачi, вул.Залiзнична,31 С , про що є звiт незалежної компанiї.  Прийнято рiшення враховувати ОЗ за адресою м.Дергачi, вул.Залiзнична,31 С. на балансi Товариства  за первiсною  вартiстю. Основнi засоби оформленi в заставу . Iнших обмежень на використання майна немає. Основнi засоби знаходяться за основним та неосновним мiсцезнаходженням Товариства.





Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, енергоносiї, iншi матерiали. Суттєво на роботу Товариства впливають: значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента. Викладенi проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi пiдприємства ведеться з власних обiгових коштiв. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство придiляло значну увагу ефективнiй маркетинговiй полiтицi, пошуку резервiв зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента є розширення ринку збуту.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду емiтент не має невиконаних договорiв, всi договори виконанi в повному обсязi.

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)
Наявнiсть дiючих контрактiв гарантує належне завантаження пiдприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Емiтент у звiтному роцi не здiйснював дослiджень та розробок, витрат на дослiдження та розробки за звiтний рiк не мав.

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
За останнi три роки емiтент здiйснює дiї, спрямованi на розширення своєї дiяльностi як у грошовому так i в якiсному виразi. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає, аналiзу господарювання за останнi три роки емiтент не проводив.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ є вищим органом Товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати Загальнi Збори (рiчнi Загальнi Збори).

Акцiонери Товариства згiдно реєстру.
Наглядова Рада Товариства
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акцiонерiв та становить 2 (двi)особи (Голова та член Наглядової ради)..
У складi Наглядової ради комiтети вiдсутнi.

Голова Наглядової ради - Гуменний Iгор Григорович,
Член Наглядової ради - Гуменний Олександр Григорович,

Директор Товариства
Одноосiбний виконавчий орган товариства - Директор
Директор Товариства - Бурдиленко Iгор Вiкторович.
Ревiзор Товариства
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi Збори обирають Ревiзора Товариства.
Ревiзор Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.

Ревiзор Товариства - Мельник Галина Петрiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бурдиленко Iгор Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1970
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	-, -, З 01.10.2003 року призначений на посаду директора СПIЛЬНОГО ПIДПРИЄМСТВА У ФОРМI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ". З 22.02.2007 року призначений на посаду Голови правлiння (за сумiсництвом) ЗАТ "УКпостач" .
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.04.2017, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 27.08.2012 року) прийняли рiшення обрати Головою колегiального Виконавчого органу - Директором Товариства Бурдиленка Iгора Вiкторовича строком на п'ять рокiв. 

<18> квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ <ПРОМО ГРУП> (Протокол № 1 вiд 18.04.2017 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Директора Товариства Бурдиленка Iгоря Вiкторовича. Пiдстава: переобрання Директора Товариства, у зв'язку iз закiнченням у  2017 роцi строку повноважень. Посадова особа обрана на посаду Директора Товариства строком на 5 (п'ять) рокiв.

Роботою правлiння керує Голова виконавчого органу Товариства - Директор має право без довiреностi представляти iнтереси Товариства з усiма суб"єктами правовiдносин (як з фiзичними так i з юридичними особами) та вчиняти вiд його iменi всi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 32 роки.

Посадова особа займає наступнi посади:

- Директор - Приватне акцiонерне товариство <Українська пивна компанiя> ( Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);

- Голова правлiння (за сумiсництвом)- ПРАТ "УКпостач" (мiсцезнаходження: 62301,Харкiвська обл., м. Дергачi,вул. Залiзнична,буд.31-С).

перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова правлiння.





1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Доценко Тетяна Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	-, -, заступник головного бухгалтера за переводом з СП АТ "Українська пивна компанiя".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.12.2012, обрано безстроково
9) Опис
	Змiн у посадовому складi Емiтента у звiтному перiодi не було. Наказом Директора № 2 вiд 14.12.2012р. було призначено на посаду Головного бухгалтера Товариства (за сумiсництвом) - Доценко Тетяну Миколiївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи - 37 рокiв.



Посадова особа займає наступнi посади:

- Головний бухгалтер, член Правлiння- Приватне акцiонерне товариство <Українська пивна компанiя> (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);

- Бухгалтер-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <UKRAINIAN BEER COMPANY GROUP> (Код ЄДРПОУ: 32760765, мiсцезнаходження : 61024, мiсто Харкiв, вулиця Лермонтовська, 7);

- Головний бухгалтер (за сумiсництвом) - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код за ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);

До повноважень входить забезпечення ведення бухгалтерського облiку Товариства.

Основнi обов'язки головниого бухгалтера визначенi п. 7 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства та iн.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер, ревiзор, член правлiння.



1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мельник Галина Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1970
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	-, -, З 02.11.2010 року - провiдний економiст ТОВ "Харкiвська УПК Холод" за переводом iз ТОВ "Українська пивна компанiя Харкiвсбут" (Наказ № 90 вiд 02.11.2010 року)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Загальними зборами акцiонерiв (Протокол  вiд 25.04.2018 р.) було прийняте рiшення обрати Ревiзором Товариства - Мельник Галина Петрiвна, строком згiдно Статуту. 

Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства". До повноважень Ревiзора належить проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи - 32 рокiв. 

Причина прийняття такого рiшення: переобрання Ревiзора Товариства. Строк, на який обрано посадову особу - 3 роки. Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 31 рiк.

Посадова особо займає посаду ревiзора: ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код за ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7).

Посадова особо займає посаду ревiзора: ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ" ( Код за ЄДРПОУ:30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, пр. Правди, буд. 7, кв. 264).

займає посаду провiдного економiста ТОВ <ЮБС Логiстика Холод> (Наказ № 23 вiд 01.04.2014року) (мiсцезнаходження : 61157, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст,ревiзор.



1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гуменний Iгор Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1967
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	-, -,  комерцiйний директор ТОВ "Українська пивна компанiя Харкiв".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	 Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 27.08.2012 року) прийняли рiшення обрати Головою Наглядової ради Гуменного Iгора Григоровича строком на 3 роки.

<30> квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ <ПРОМО ГРУП> (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Гуменного Iгоря Григоровича. Пiдстава: переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв"язку iз закiнченням  строку повноважень. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. 

<25> квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ <ПРОМО ГРУП> (Протокол № 1 вiд 25.04.2018 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Гуменного Iгоря Григоровича. Пiдстава: переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв"язку iз закiнченням  строку повноважень. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. 

 Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Як голова наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи - 34 роки. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв.

Особа обiймає наступнi посади:

- Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства <Українська пивна компанiя> (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);

- Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства <УКпостач> (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С).

- Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);

- Директор по маркетингу Приватного акцiонерного товариства <УКпостач> (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С).



Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради, директор з маркетингу, комерцiйний директор.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гуменний Олександр Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	-, -, комерцiйний директор ДП <УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ>; комерцiйний директор ТОВ < Українська пивна компанiя Харкiвсбут";  комерцiйний директор ТОВ "Харкiвська УПК - Холод".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
	Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 27.08.2012 року) прийняли рiшення обрати Членом Наглядової ради Гуменного Олександра Григоровича строком на 3 роки. 

<30> квiтня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ <ПРОМО ГРУП> (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Гуменного Олександра Григоровича. Пiдстава: переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв"язку iз закiнченням  строку повноважень. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. 

<25> квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ <ПРОМО ГРУП> (Протокол № 1 вiд 25.04.2018 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Гуменного Iгоря Григоровича. Пiдстава: переобрання складу Наглядової ради Товариства, у зв"язку iз закiнченням  строку повноважень. Строк, на який обрано посадову особу: 3 роки. 

Повноваження визначаються Статутом Товариства та Законом Укарїни "Про акцiонернi товариства". Як член Наглядової ради, здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 27 рокiв.

Особа обiймає наступн посади:

- Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства <Українська пивна компанiя> (Код ЄДРПОУ: 30289694, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, проспект Правди, будинок 7, квартира 264);

- Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства <УКпостач> (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С);

- Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗIАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" ( Код ЄДРПОУ:31797019, мiсцезнаходження: 61024, мiсто Харкiв, вул. Лермонтовська, буд.7);

- Директор з продажiв Приватного акцiонерного товариства <УКпостач> (Код ЄДРПОУ: 30169718, мiсцезнаходження: 62301, Харкiвська область, мiсто Дергачi, вулиця Залiзнична, будинок 31-С).

Комерцiйний директор ТОВ "ЮБС Логiстика Холод " (Наказ № 22 вiд 01.04.2014року.) (мiсцезнаходження : 61157, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради, директор з продажiв, комерцiйний директор.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Голова Наглядової ради
Гуменний Iгор Григорович
-
130 056 888
81,25
130 056 888
0
Член Наглядової ради
Гуменний Олександр Григорович
-
13 756 017
8,5938
13 756 017
0
Директор
Бурдиленко Iгор Вiкторович
-
16 257 111
10,1562
16 257 111
0
Головний бухгалтер
Доценко Тетяна Миколаївна
-
0
0
0
0
Ревiзор
Мельник Галина Петрiвна
-
0
0
0
0
Усього
160 070 016
100
160 070 016
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)




Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гуменний Iгор Григорович
81,25
Гуменний Олександр Григорович
8,5938
Бурдиленко Iгор Вiкторович
10,1562
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Пiдприємство планує розширити види послуг, що надаються Товариством.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi (основний); 
Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютери;
Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.;
Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Купiвля та продаж власного нерухомого майна;
Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна



2. Інформація про розвиток емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" створено шляхом видiлу з Приватного акцiонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНIЯ" i є його правонаступником за частиною майна, прав i обов'язкiв вiдповiдно до розподiльчого балансу.


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:
Укладення деривативiв не було,  у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

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
Укладення деривативiв не було,  у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Укладення деривативiв не було,  у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не затверджувався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Статут товариства не мiстить понад визначених законодавством вимог щодо корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння Товариством не затверджувався.

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
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
25.04.2018
Кворум зборів
100
Опис
Збори скликано за рiшенням Наглядової ради.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв на 19 квiтня 2018 р. 
Пропозицiй про внесення нових питань  до проекту порядку денного загальних зборiв не надходили.
Питання 1. СЛУХАЛИ: "Обрання Лiчильної комiсiї  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства" 
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю у такому складi: - Рижова Лариса Петрiвна.
Питання 2. СЛУХАЛИ:  "Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по другому питанню порядку денного: Обрати головою чергових зборiв акцiонерiв Бурдиленко Iгоря Вiкторовича, секретарем зборiв Кричевського Павла Михайловича.
Питання 3. СЛУХАЛИ:  "Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного: Затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування:Час на доповiдь  - 10 хвилин;Час на запитання - 2 хвилини;Час на вiдповiдi - 5 хвилин;Запитання подаються до голови чергових зборiв акцiонерiв в письмовiй формi. На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.
Питання 4. СЛУХАЛИ:  "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування."
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, а саме: бюлетенi для голосування  засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю Загальних зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня,  про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.
Питання 5. СЛУХАЛИ: "Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017р."
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по п'ятому питанню порядку денного: Затвердити звiт виконавчого органу про результати господарської дiяльностi Товариства за 2017р.
Питання 6. СЛУХАЛИ: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2017р."
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного: Затвердити звiт Наглядової Ради  ПРАТ "ПРОМО ГРУП"  про результати  роботи Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк

Питання 7. СЛУХАЛИ: "Звiт Ревiзора Товариства та затвердження його висновкiв за 2017р."
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного: Затвердити звiт Ревiзора та його висновки  про результати роботи  ПРАТ "ПРОМО ГРУП" за 2017 рiк.

Питання 8. СЛУХАЛИ: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Виконавчого органу, Наглядової ради та  Ревiзора Товариства."
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по восьмому питанню порядку денного: Визнати результати  роботи  ПРАТ "ПРОМО ГРУП" та органiв його управлiння за 2017 рiк добрими.
Питання 9. СЛУХАЛИ: "Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi за 2017р."
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по дев'ятому питанню порядку денного: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ "ПРОМО ГРУП" за 2017 рiк.

Питання 10. СЛУХАЛИ: "Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по десятому питанню порядку денного: 
Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк у розмiрi 4918,7 тис. грн.; Спрямувати прибуток Товариства за 2017 рiк на формування резервного фонду Товариства, iншi фонди Товариства не формувати; а також на покриття збиткiв минулих перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
Питання 11. СЛУХАЛИ: "Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк."
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк.

Питання 12. "Прийняття рiшень про укладення (про надання згоди на укладення)  та схвалення укладених ранiше правочинiв ПРАТ "ПРОМО ГРУП". 
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
12.1. Надати згоду на розробку вiдповiдної мiстобудiвної (детальний план територiї) та землевпорядної документацiї щодо об'єднання та змiни цiльового призначення для розмiщення та експлуатацiї основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд пiдприємств переробної, машинобудiвної та iншої промисловостi щодо земельних дiлянок. Для чого уповноважити директора Товариства Бурдиленка Iгоря Вiкторовича з правом передоручення пiдписувати заяви, погодження договори на розробку вiдповiдної документацiї, погоджувати вказанi документацiю, виконувати iншi необхiднi дiї для виконання доручення.
12.2. Надати згоду на укладення договору поруки та договорiв iпотеки щодо земельної дiлянки на забезпечення зобов'язань на загальну суму до 8,5 млн.євро. Для чого уповноважити директора Товариства Бурдиленка Iгоря Вiкторовича з правом передоручення пiдписати вiдповiдний договiр поруки та договори iпотеки, а також iншi необхiднi документи для виконання доручення.
Питання 13. СЛУХАЛИ: "Прийняття рiшень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинiв ПрАТ "ПРОМО ГРУП".
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по тринадцятому питанню порядку денного: 
13.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме договорiв, що мають наступний характер:
o кредитнi та депозитнi угоди;
o угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки);
o угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
o угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
o угоди будiвельного пiдряду;
o лiзингу;
o угоди постачання та купiвлi-продажу;
o угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
o угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт.
13.2. Визначити доцiльним укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду Товариства.
13.3. Визначити сумарний граничний розмiр значних правочинiв, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмiрi 1 450 000 000 (один мiльярд чотириста п'ятдесят  мiльйонiв) гривень.
13.4. Надати директору Товариства Бурдиленко Iгору Вiкторовичу повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
Питання 14. "Внесення змiн та доповнень до Статуту ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду 
Питання 15. "Створення юридичних осiб за участю ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду 
Питання 16. "Прийняття рiшень про надання згоди на укладення правочинiв юридичними особами, учасником/ засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду 
Питання 17. "Внесення змiн до Статутiв юридичних осiб, учасником засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду
Питання 18. "Призначення керiвних органiв, посадових осiб юридичних осiб учасником/засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду
Питання 19. Призначення представника Товариства для участi в загальних зборах учасникiв юридичних осiб, учасником/ засновником/власником/ бенефiцiаром яких є ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду
Питання 20. СЛУХАЛИ:  "Припинення повноважень Наглядової ради Товариства"
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по двадцятому питанню порядку денного: У зв'язку iз спливом строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити повноваження усього складу членiв Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови Наглядової Ради - Гуменного Iгоря Григоровича, Члена Наглядової Ради - Гуменного Олександра Григоровича.
Питання 21.СЛУХАЛИ:  "Обрання членiв Наглядової ради Товариства"
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по двадцять першому питанню порядку денного: Обрати Наглядову раду у кiлькостi 2-х осiб строком на 3 роки:
Гуменний Iгор Григорович;
Гуменний Олександр Григорович;
Головою Наглядової ради обрати Гуменного Iгоря Григоровича строком на 3 роки.
Питання 22. СЛУХАЛИ: "Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради." 
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по двадцять другому питанню порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язкiв члени Наглядової ради здiйснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Питання 23. СЛУХАЛИ: "Припинення повноваження ревiзора i призначення ревiзора."
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по двадцять третьому питанню порядку денного: У зв'язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства, припинити повноваження Ревiзора Товариства Доценко Тетяни Миколаївни. Обрати Ревiзором Товариства строком на 3 роки Мельник Галину Петрiвну.


Вид загальних зборів
чергові
позачергові


X
Дата проведення
05.03.2018
Кворум зборів
100
Опис
Позачерговi збори було скликано за рiшенням Наглядової ради у порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Збори було проведено 05.03.2018 року.
Питання 1. "Обрання Лiчильної комiсiї  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства".
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв у складi: Доценко Тетяна Миколаївна - голова лiчильної комiсiї, Кричевський Павло Михайлович - член лiчильної комiсiї.
Питання 2. "Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по другому питанню порядку денного: Обрати головою позачергових зборiв акцiонерiв Бурдиленко Iгоря Вiкторовича, секретарем зборiв Качечку Сергiя Iвановича.
Питання 3."Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування:Час на доповiдь  - 10 хвилин;Час на запитання - 2 хвилини;Час на вiдповiдi - 5 хвилин;Запитання подаються до голови позачергових зборiв акцiонерiв в письмовiй формi.На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.Згiдно пункту 10.42 Статуту Товариства "Бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, встановленi рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв". Вiдповiдне рiшення було прийнято Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 року (Протокол №1 вiд 18.04.2017 року). 
Питання 4. "Прийняття рiшень про укладення (про надання згоди на укладення) правочинiв ПРАТ "ПРОМО ГРУП". 
Результат голосування: "за" - 160070016 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
"утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"не брали участi у голосуваннi" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
"кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного: 
4.1. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу земельної дiлянки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - покупець) за суму, що не перевищує 450 000 гривень.
4.2. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу земельної дiлянки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - покупець) за суму, що не перевищує 450 000 гривень.
4.3. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу земельної дiлянки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - покупець) за суму, що не перевищує 900 000 гривень.
4.4. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу земельної дiлянки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - покупець) за суму, що не перевищує 900 000 гривень.
4.5. Надати згоду на укладення договору поруки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - поручитель)  на суму кредиту, що не перевищує 2 000 000 доларiв США.
4.6. Надати згоду на укладення договору поруки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - поручитель) на суму кредиту, що не перевищує 100 000 000 доларiв США.
4.7. Надати згоду на укладення договору iпотеки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - iпотекодавець) у забезпечення кредиту на суму, що не перевищує 1 000 000 доларiв США.



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
Iнший орган не здiйснював реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв.

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 відсотками акцій

X

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)
д/в

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Прийняття рiшень про укладення (про надання згоди на укладення) правочинiв ПрАТ "ПРОМО ГРУП".

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
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 
нi
Інше (зазначити)
нi

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi збори було проведено.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi збори було проведено..

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
2
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi Наглядової ради  комiтетiв не створено.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi Наглядової ради  комiтетiв не створено.

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Гуменний Iгор Григорович
Голова Наглядової ради

X
Опис:
Строк повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки.
Гуменний Олександр Григорович
Член Наглядової ради

X
Опис:
Строк повноважень Наглядової ради становить 3 (три) роки.

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)
Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. 
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 внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (зазначити)
нi

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
"12" лютого 2018 року прийнятi рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про затвердження порядку денного та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв Товариства, та з iнших органiзацiйних питань проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
"01" березня 2018 року прийнято рiшення про обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами 2017 р. та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг.
"13" березня 2018 року прийнятi рiшення про скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi - Загальнi збори Товариства), про затвердження порядку денного та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв Товариства, та з iнших органiзацiйних питань проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.
"06" квiтня 2018 року прийнято рiшення про затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування з питань порядку денного  Загальних зборах акцiонерiв, якi призначенi на "25" квiтня 2018 року, що не передбачають кумулятивного голосування.


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
нi

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Директор Бурдиленко Iгор Вiкторович.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової Ради Товариства.

До компетенцiї Директора належить:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-  розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

- складання та надання на розгляд Наглядовiй радi Товариства квартальних та рiчних звiтiв до їх оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй.

До компетенцiї Директора Товариства зокрема вiдноситься:

1)	на свiй розсуд без погодження укладання всiх видiв правочинiв та договорiв (контрактiв), зовнiшньоекономiчних тощо, з урахуванням вимог, встановлених Статутом та чинним законодавством, вiд iменi Товариства.

Будь-якi правочини  щодо нерухомого майна, транспортних засобiв, знакiв для товарiв та послуг чи iнших об'єктiв iнтелектуальної власностi, що належать Товариству, а також правочини на суму, що перевищує 500 000 грн. (п'ятсот тисяч грн.), можуть вчинятися Директором або iншим представником Товариства тiльки пiсля письмового погодження з Головою Наглядової ради Товариства у порядку, зазначеному  в п. 12.22 Статуту.

2)	розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених Статутом;

3)	пiдписувати правочини, договори та всi види документiв вiд iменi Товариства;

4)	забезпечення органiзацiї ведення бухгалтерського та податкового облiкiв та звiтностi;

5)	забезпечення органiзацiї ведення управлiнського облiку;

6)	затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

7)	затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй;

8)	прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення;

9)	призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах по вiдпрацюванню положень колективного договору, як представники виконавчого органу Товариства, пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

10)	видання наказiв i вказiвок, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства;

11)	 видача довiреностей на виконання дiй вiд iменi Товариства;

12)	 прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

13)	 вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах та розпоряджатися перерахуванням грошових коштiв без обмеження суми;

14)	самостiйно наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;

15)	 без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

16)	 видавати доручення третiм особам на представництво iнтересiв Товариства та вчинення вiд його iменi юридичних дiй;

17)	 здiйснення будь-яких iнших дiй в iнтересах Товариства.


Опис
Директор товариства пiдзвiтний заганьним зборам та наглядовiй радi.

Примітки
Директор приймав рiшення одноособово шляхом видачi вiдповiдних наказiв, рiшень розпоряджень щодо вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства.   

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)  так, введено посаду ревізора
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?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
так

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
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
В Товариствi не затверджувались положення про органи управлiння тощо.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
так
так
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)
Iншi органи рiшення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фiрми) не приймали.

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 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
Iнших iнiцiатив щодо проведення перевiрок у звiтному перiодi не надходило.

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 торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Бурдиленко Iгор Вiкторович
-
10,15625
2
Гуменний Iгор Григорович
-
81,25
3
Гуменний Олександр Григорович
-
8,59375

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента вiдсутнi.


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
Внутрiшнiми документами товариства будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.

Наглядова рада Товаиства.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради Товариства неодноразово.
Член Наглядової Ради Товариства не може бути одночасно Директором Товариства та/або Ревiзором Товариства.
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акцiонерiв та становить 2 (двi) особи.  Строк повноважень Наглядової ради становить 3 (три) роки.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання  для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. 
Загальнi збори Товариства 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;
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору, укладеного з ним.
Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Обрання Голова Наглядової ради Товариства може бути здiйснено безпосередньо на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, на яких обрано членiв Наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради
Директор.
Обрання Директора здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв. 
Повноваження Директора Товариства припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, з одночасним прийняттям рiшення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 
iдстави та порядок припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом, а також контрактом, укладеним з Директором, якщо вони не суперечать нормам дiючого законодавства.

Ревiзор.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi Збори обирають Ревiзора Товариства.
Ревiзор Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Строк повноважень Ревiзора Товариства 3 (три) роки.
Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень (вiдкликання) Ревiзора. Повноваження Ревiзора можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:
- незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк;
- невиконання або неналежного виконання Ревiзором своїх обов'язкiв.
Головний бухгалтер призначається та звiльняється з посади наказом Директора Товариства вiдповiдно до чинного законодавства.

Головний бухгалтер.
Призначається та звiльняється з посади вiдповiдно до рiшення виконавчого органу Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України.


9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова Рада.
До компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Товариства Загальними Зборами акцiонерiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить:
1)  затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)  пiдготовка проекту порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного Загальних Зборiв та щодо кандидатiв до складу органiв Товариства (крiм випадку, коли позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства скликаються акцiонерами Товариства, вiдповiдно до положень Статуту);
3)	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)     прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;    
6)   прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди;
10)	обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством України;
11)	обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, в межах граничного строку, визначеногочастиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування Товариством iнших юридичних осiб, про входження Товариства до складу учасникiв iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16)  прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
19)  прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
20) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";
21) затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються Наглядовою радою;
22) прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до проекту порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, який надав таку пропозицiю;
23) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
24) прийняття рiшення про створення та/або лiквiдацiю фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, а також вирiшення питань щодо їх мiсцезнаходження, структури;
25) призначення керiвникiв фiлiй та представництв;
26)  вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.
Голова Наглядової Ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради Товариства та головує на них, як правило вiдкриває Загальнi Збори, як правило органiзовує обрання секретаря та головуючого на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та чинним законодавством України, в тому числi:
- вiд iменi Товариства пiдписує з Директором Товариства трудовий контракт;
- надає письмове погодження на вчинення правочинiв щодо нерухомого майна, транспортних засобiв, знакiв для товарiв та послуг, iнших об'єктiв iнтелектуальної власностi, що належать Товариству, а також будь-яких правочинiв на суму, що перевищує 500 000 грн. (п'ятсот тисяч грн.). Зазначенi у цьому пунктi правочини можуть вчинятися Директором або iншим представником Товариства тiльки пiсля письмового  погодження з Головою Наглядової ради Товариства.
У випадку, якщо Голова Наглядової ради Товариства вважає недоцiльним вчинення  правочину, що мiстить ознаки, зазначенi у п. 12.22 Статуту i не надає письмової згоди на його вчинення, то голова виконавчого органу Товариства або iнший  представник Товариства не мають права вчиняти такий правочин. При укладаннi такого правочину без згоди Голови Наглядової Ради Товариства, такий правочин є недiйсним.
Рiшенням Голови  Наглядової ради може бути затверджений перелiк правочинiв, що мiстять ознаки, зазначенi в п. 12.22 Статуту, якi можуть бути звiльненi вiд погодження з  Головою Наглядової Ради Товариства.

Директор.
До компетенцiї Директора належить:
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-  розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
- складання та надання на розгляд Наглядовiй радi Товариства квартальних та рiчних звiтiв до їх оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв  акцiонерiв;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй.
Директор Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
До компетенцiї Директора Товариства зокрема вiдноситься:
18)	на свiй розсуд без погодження укладання всiх видiв правочинiв та договорiв (контрактiв), зовнiшньоекономiчних тощо, з урахуванням вимог, встановлених Статутом та чинним законодавством, вiд iменi Товариства.
Будь-якi правочини  щодо нерухомого майна, транспортних засобiв, знакiв для товарiв та послуг чи iнших об'єктiв iнтелектуальної власностi, що належать Товариству, а також правочини на суму, що перевищує 500 000 грн. (п'ятсот тисяч грн.), можуть вчинятися Директором або iншим представником Товариства тiльки пiсля письмового погодження з Головою Наглядової ради Товариства у порядку, зазначеному  в п. 12.22 Статуту.
19)	розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених Статутом;
20)	пiдписувати правочини, договори та всi види документiв вiд iменi Товариства;
21)	забезпечення органiзацiї ведення бухгалтерського та податкового облiкiв та звiтностi;
22)	забезпечення органiзацiї ведення управлiнського облiку;
23)	затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
24)	затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй;
25)	прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення;
26)	призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах по вiдпрацюванню положень колективного договору, як представники виконавчого органу Товариства, пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
27)	видання наказiв i вказiвок, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства;
28)	 видача довiреностей на виконання дiй вiд iменi Товариства;
29)	 прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30)	 вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах та розпоряджатися перерахуванням грошових коштiв без обмеження суми;
31)	самостiйно наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;
32)	 без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
33)	 видавати доручення третiм особам на представництво iнтересiв Товариства та вчинення вiд його iменi юридичних дiй;
34)	 здiйснення будь-яких iнших дiй в iнтересах Товариства.

Ревiзор.
Права та обов'язки Ревiзора Товариства визначаються Статутом та чинним законодавством. 
Ревiзор Товариства має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. Ревiзор Товариства має право бути присутнiми на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор Товариства проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за результатами
фiнансового року Ревiзор Товариства готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Головний бухгалтер.
До повноважень Головного бухгалтера належить
Забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухоблiку, складання i подання у встановленi строки фiнзвiтностi;
органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухоблiку всiх госпоперацiй;
участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;
забезпечення перевiрку стану бухоблiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдособлених пiдроздiлах пiдприємства;
подання в установленому порядку й у випадках, передбачених законодавством вiдповiдної iнформацiї.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління


ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА	

з надання впевненостi  щодо  

Звiту керiвництва  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 	

"ПРОМО  ГРУП" 	за 2018 рiк



Одержувачi :

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,

Акцiонерам та управлiнському персоналу ПРАТ "ПРОМО ГРУП " 

  iншим користувачам   фiнансової  звiтностi ПРАТ  "ПРОМО ГРУП "                                                                                                  

	м. Харкiв



	

Iдентифiкацiя iнформацiї про предмет завдання

           Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту керiвництва  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" , який включається до регульованої рiчної iнформацiї емiтента  на фондовому ринку за перiод з 01.01.2018 р. по 31.12. 2018 р. на вимогу статей   40 "Регулярна iнформацiя про емiтента"  та 40-1  "Звiт керiвництва"   Закону України  "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), та складається з таких роздiлiв :

1) вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента;

2) iнформацiя про розвиток емiтента;

3) iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом;

4) звiт про корпоративне управлiння.	

          Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї" (переглянутий), а також iнших вимог чинного законодавства України щодо акцiонерних товариств. 

	Сторони , що входять до кола користувачiв Звiту незалежного аудитора 

	Користувачами цього Звiту є в першу чергу  акцiонери та управлiнський персонал ПРАТ "ПРОМО ГРУП",  Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ,  потенцiйнi iнвестори , iншi контрагенти . Аудитор вважає що обмеження щодо кола користувачiв вiдсутнi.

	Мета та обсяг завдання з надання впевненостi

       За вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"  №3480-IV (далi - Закон) емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9  звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно статтi 40-1 Закону, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння цiєї статтi. Саме ця  iнформацiя входить до складу Звiту керiвництва емiтента.

          Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання висновку, розрахованого на пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв, якi не є вiдповiдальною стороною, до iнформацiї про предмет завдання.



         Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв   та   фондового ринку  вимагає вiд приватних акцiонерних товариств використання у Звiтi  керiвництва конкретних застосовних критерiїв, розроблених з регуляторними цiлями. Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз завдання та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет завдання може не пiдходити для iнших цiлей.



	Застосованi   критерiї 

 				

          У звiтi iз завдання ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА   "ПРОМО ГРУП " iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора. 

         Цей Звiт мiстить iнформацiю, частина якої  розмiщена на сайтi  ПРАТ "ПРОМО ГРУП", а iншу  частину  легко знайти в загальнодоступних джерелах. 

        Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд  16 липня 1999 року  N 996-XIV (в редакцiї  Закону України   N 2545-VIII вiд18.09.2018р.), Законiв України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI  "Про акцiонернi товариства",  вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок",  вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".



 				Властивi обмеження

               Важаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю ПРАТ     "ПРОМО ГРУП" не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

             Ми дотримувались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

            Ми дотримуємось вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадили комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. 

Досвiд  та методика  виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми включають: 

o застосування професiйного скептицизму i професiйного судження;

 o планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку доказiв;

 o розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю; 

o пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур; 

o застосування процедур вiдповiдно до умов завдання  (запити, опитування, перегляд документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);   

o практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання впевненостi.

Вiдносна вiдповiдальнiсть

             Iдентифiкацiя вiдносної вiдповiдальностi повiдомляє визначеним користувачам, що ПРАТ "ПРОМО ГРУП" вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i  незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання, а саме: висловлення думки про використання прозорих i належних процесiв, якi вiдповiдають встановленим критерiям в контекстi предмета завдання по всiх суттєвих аспектах, що цi критерiї  не суперечать один одному та є порiвняними. 

       Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки. 

Висновок

               Ми отримали  достатнi та прийнятнi докази того, що ПРАТ "ПРОМО ГРУП"  виконало вимоги щодо складання Рiчного звiту керiвництва за 2018 рiк, вiдповiдно до статтi  40-1  Закону України вiд 23.02.2006 року №3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" (зi змiнами та доповненнями) в повному обсязi.

Аудитор висловлює обмежений рiвень впевненостi щодо предмету перевiрки i вважає що    Звiт керiвництва  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" , який включається до регульованої рiчної iнформацiї  емiтента на фондовому ринку за перiод з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.   є достовiрним у даних обставинах i у цiлому вiдповiдним зазначеним критерiям.



Разом з тим , увагу аудитора привернули такi аспекти:	

Товариством не затверджено власнi положення про систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками

На думку аудитора , система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками потребує вдосконалення . 



	Висловлення думки аудитора щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:

Отримана аудiтором iнформацiя з звiту керiвництва вiдповiдає даним з реєстру акцiонерiв емiтента станом на 31.12.2018. 

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй	Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу)

1	Бурдиленко Iгор Вiкторович	10,15625

2	Гуменний Iгор Григорович	81,25

3	Гуменний Олександр Григорович	8,59375





Висловлення думки аудитора щодо iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента:

Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ПРОМО  ГРУП" складає 160 070 016  штук, що становить  100,0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства 

Таким чином:

Обмеження прав участi для всiх акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв вiдсутнi .

	

	

Висловлення думки аудитора щодо порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:

Посадовими особами Товариства є Голова Наглядової ради , Директор  та Ревiзор 

	Наглядова рада Товаиства.	

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради Товариства неодноразово.

Член Наглядової Ради Товариства не може бути одночасно Директором Товариства та/або Ревiзором Товариства.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акцiонерiв та становить 2 (двi) особи.  Строк повноважень Наглядової ради становить 3 (три) роки.

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання  для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. 

Загальнi збори Товариства 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;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору, укладеного з ним.

Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Обрання Голова Наглядової ради Товариства може бути здiйснено безпосередньо на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, на яких обрано членiв Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради

Директор.

Обрання Директора здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв. 

Повноваження Директора Товариства припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, з одночасним прийняттям рiшення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 

iдстави та порядок припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом, а також контрактом, укладеним з Директором, якщо вони не суперечать нормам дiючого законодавства.



Ревiзор.	

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi Збори обирають Ревiзора Товариства.

Ревiзор Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.

Строк повноважень Ревiзора Товариства 3 (три) роки.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень (вiдкликання) Ревiзора. Повноваження Ревiзора можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi:

- незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк;

- невиконання або неналежного виконання Ревiзором своїх обов'язкiв.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється з посади наказом Директора Товариства вiдповiдно до чинного законодавства.

	

Головний бухгалтер.

Призначається та звiльняється з посади вiдповiдно до рiшення виконавчого органу Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України.



Висловлення думки аудитора щодо повноваження посадових осiб емiтента:

Наглядова Рада.

До компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Товариства Загальними Зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить:

1)  затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2)  пiдготовка проекту порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного Загальних Зборiв та щодо кандидатiв до складу органiв Товариства (крiм випадку, коли позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства скликаються акцiонерами Товариства, вiдповiдно до положень Статуту);

3)	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5)     прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;    

6)   прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;

8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства,

встановлення розмiру їх винагороди;

10)	обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним

законодавством України;

11)	обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

12) встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, в межах граничного строку, визначеногочастиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства;

14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших

об'єднаннях, про заснування Товариством iнших юридичних осiб, про входження Товариства до складу учасникiв iнших юридичних осiб;

15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

16)  прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

18)	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

19)  прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

20) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

21) затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються Наглядовою радою;

22) прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до проекту порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, який надав таку пропозицiю;

23) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

24) прийняття рiшення про створення та/або лiквiдацiю фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, а також вирiшення питань щодо їх мiсцезнаходження, структури;

25) призначення керiвникiв фiлiй та представництв;

26)  вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Голова Наглядової Ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради Товариства та головує на них, як правило вiдкриває Загальнi Збори, як правило органiзовує обрання секретаря та головуючого на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та чинним законодавством України, в тому числi:

- вiд iменi Товариства пiдписує з Директором Товариства трудовий контракт;

- надає письмове погодження на вчинення правочинiв щодо нерухомого майна, транспортних засобiв, знакiв для товарiв та послуг, iнших об'єктiв iнтелектуальної власностi, що належать Товариству, а також будь-яких правочинiв на суму, що перевищує 500 000 грн. (п'ятсот тисяч грн.). Зазначенi у цьому пунктi правочини можуть вчинятися Директором або iншим представником Товариства тiльки пiсля письмового  погодження з Головою Наглядової ради Товариства.

У випадку, якщо Голова Наглядової ради Товариства вважає недоцiльним вчинення  правочину, що мiстить ознаки, зазначенi у п. 12.22 Статуту i не надає письмової згоди на його вчинення, то голова виконавчого органу Товариства або iнший  представник Товариства не мають права вчиняти такий правочин. При укладаннi такого правочину без згоди Голови Наглядової Ради Товариства, такий правочин є недiйсним.

Рiшенням Голови  Наглядової ради може бути затверджений перелiк правочинiв, що мiстять ознаки, зазначенi в п. 12.22 Статуту, якi можуть бути звiльненi вiд погодження з  Головою Наглядової Ради Товариства.



Директор.	

До компетенцiї Директора належить:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-  розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

- складання та надання на розгляд Наглядовiй радi Товариства квартальних та рiчних звiтiв до їх оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборiв  акцiонерiв;

- забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсотками акцiй.

Директор Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

До компетенцiї Директора Товариства зокрема вiдноситься:

1)	на свiй розсуд без погодження укладання всiх видiв правочинiв та договорiв (контрактiв), зовнiшньоекономiчних тощо, з урахуванням вимог, встановлених Статутом та чинним законодавством, вiд iменi Товариства.

Будь-якi правочини  щодо нерухомого майна, транспортних засобiв, знакiв для товарiв та послуг чи iнших об'єктiв iнтелектуальної власностi, що належать Товариству, а також правочини на суму, що перевищує 500 000 грн. (п'ятсот тисяч грн.), можуть вчинятися Директором або iншим представником Товариства тiльки пiсля письмового погодження з Головою Наглядової ради Товариства у порядку, зазначеному  в п. 12.22 Статуту.

2)	розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених Статутом;

3)	пiдписувати правочини, договори та всi види документiв вiд iменi Товариства;

4)	забезпечення органiзацiї ведення бухгалтерського та податкового облiкiв та звiтностi;

5)	забезпечення органiзацiї ведення управлiнського облiку;

6)	затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

7)	затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй;

8)	прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення;

9)	призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах по вiдпрацюванню положень колективного договору, як представники виконавчого органу Товариства, пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

10)	видання наказiв i вказiвок, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства;

11)	 видача довiреностей на виконання дiй вiд iменi Товариства;

12)	 прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

13)	 вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах та розпоряджатися перерахуванням грошових коштiв без обмеження суми;

14)	самостiйно наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;

15)	 без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

16)	 видавати доручення третiм особам на представництво iнтересiв Товариства та вчинення вiд його iменi юридичних дiй;

17)	 здiйснення будь-яких iнших дiй в iнтересах Товариства.

	

Ревiзор.

Права та обов'язки Ревiзора Товариства визначаються Статутом та чинним законодавством. 

Ревiзор Товариства має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. Ревiзор Товариства має право бути присутнiми на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревiзор Товариства проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за

результатами фiнансового року.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за результатами

фiнансового року Ревiзор Товариства готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

	

Головний бухгалтер.

До повноважень Головного бухгалтера належить

Забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухоблiку, складання i подання у встановленi строки фiнзвiтностi;

органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухоблiку всiх госпоперацiй;

участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею i вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;

забезпечення перевiрку стану бухоблiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдособлених пiдроздiлах пiдприємства;

подання в установленому порядку й у випадках, передбачених законодавством вiдповiдної iнформацiї.



Перевiрка наступної iнформацiї:





Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння

"	Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного

управлiння. Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ    кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.



"	Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,

об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених

кодексiв. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим,

посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.



"	Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.	



"	Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не

наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та

не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 





"	Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень

25 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав -  100,0 %. 

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:



Збори скликано за рiшенням Наглядової ради.

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв на 19 квiтня 2018 р. 

Пропозицiй про внесення нових питань  до проекту порядку денного загальних зборiв не надходили.

Питання 1. СЛУХАЛИ: "Обрання Лiчильної комiсiї  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства" 

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю у такому складi: - Рижова Лариса Петрiвна.

Питання 2. СЛУХАЛИ:  "Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"

Прийняте рiшення по другому питанню порядку денного: Обрати головою чергових зборiв акцiонерiв Бурдиленко Iгоря Вiкторовича, секретарем зборiв Кричевського Павла Михайловича.

Питання 3. СЛУХАЛИ:  "Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"

Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного: Затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування:Час на доповiдь  - 10 хвилин;Час на запитання - 2 хвилини;Час на вiдповiдi - 5 хвилин;Запитання подаються до голови чергових зборiв акцiонерiв в письмовiй формi. На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Питання 4. СЛУХАЛИ:  "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування."

Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, а саме: бюлетенi для голосування  засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю Загальних зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня,  про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.

Питання 5. СЛУХАЛИ: "Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017р."

Прийняте рiшення по п'ятому питанню порядку денного: Затвердити звiт виконавчого органу про результати господарської дiяльностi Товариства за 2017р.

Питання 6. СЛУХАЛИ: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2017р."

Прийняте рiшення по шостому питанню порядку денного: Затвердити звiт Наглядової Ради  ПРАТ "ПРОМО ГРУП"  про результати  роботи Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк



Питання 7. СЛУХАЛИ: "Звiт Ревiзора Товариства та затвердження його висновкiв за 2017р."

Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного: Затвердити звiт Ревiзора та його висновки  про результати роботи  ПРАТ "ПРОМО ГРУП" за 2017 рiк.



Питання 8. СЛУХАЛИ: "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Виконавчого органу, Наглядової ради та  Ревiзора Товариства."

Прийняте рiшення по восьмому питанню порядку денного: Визнати результати  роботи  ПРАТ "ПРОМО ГРУП" та органiв його управлiння за 2017 рiк добрими.

Питання 9. СЛУХАЛИ: "Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi за 2017р."

Прийняте рiшення по дев'ятому питанню порядку денного: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ "ПРОМО ГРУП" за 2017 рiк.



Питання 10. СЛУХАЛИ: "Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"

Прийняте рiшення по десятому питанню порядку денного: 

Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк у розмiрi 4918,7 тис. грн.; Спрямувати прибуток Товариства за 2017 рiк на формування резервного фонду Товариства, iншi фонди Товариства не формувати; а також на покриття збиткiв минулих перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання 11. СЛУХАЛИ: "Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк."

Прийняте рiшення по одинадцятому питанню порядку денного: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк.



Питання 12. "Прийняття рiшень про укладення (про надання згоди на укладення)  та схвалення укладених ранiше правочинiв ПРАТ "ПРОМО ГРУП". 

12.1. Надати згоду на розробку вiдповiдної мiстобудiвної (детальний план територiї) та землевпорядної документацiї щодо об'єднання та змiни цiльового призначення для розмiщення та експлуатацiї основних, пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд пiдприємств переробної, машинобудiвної та iншої промисловостi щодо земельних дiлянок. Для чого уповноважити директора Товариства Бурдиленка Iгоря Вiкторовича з правом передоручення пiдписувати заяви, погодження договори на розробку вiдповiдної документацiї, погоджувати вказанi документацiю, виконувати iншi необхiднi дiї для виконання доручення.

12.2. Надати згоду на укладення договору поруки та договорiв iпотеки щодо земельної дiлянки на забезпечення зобов'язань на загальну суму до 8,5 млн.євро. Для чого уповноважити директора Товариства Бурдиленка Iгоря Вiкторовича з правом передоручення пiдписати вiдповiдний договiр поруки та договори iпотеки, а також iншi необхiднi документи для виконання доручення.

Питання 13. СЛУХАЛИ: "Прийняття рiшень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинiв ПрАТ "ПРОМО ГРУП".

Прийняте рiшення по тринадцятому питанню порядку денного: 

13.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме договорiв, що мають наступний характер:

o кредитнi та депозитнi угоди;

o угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки);

o угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);

o угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);

o угоди будiвельного пiдряду;

o лiзингу;

o угоди постачання та купiвлi-продажу;

o угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;

o угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт.

13.2. Визначити доцiльним укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду Товариства.

13.3. Визначити сумарний граничний розмiр значних правочинiв, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмiрi 1 450 000 000 (один мiльярд чотириста п'ятдесят  мiльйонiв) гривень.

13.4. Надати директору Товариства Бурдиленко Iгору Вiкторовичу повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.

Питання 14. "Внесення змiн та доповнень до Статуту ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду 

Питання 15. "Створення юридичних осiб за участю ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду 

Питання 16. "Прийняття рiшень про надання згоди на укладення правочинiв юридичними особами, учасником/ засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду 

Питання 17. "Внесення змiн до Статутiв юридичних осiб, учасником засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду

Питання 18. "Призначення керiвних органiв, посадових осiб юридичних осiб учасником/засновником/власником/материнським пiдприємством яких є ПрАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду

Питання 19. Призначення представника Товариства для участi в загальних зборах учасникiв юридичних осiб, учасником/ засновником/власником/ бенефiцiаром яких є ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - питання залишено без розгляду

Питання 20. СЛУХАЛИ:  "Припинення повноважень Наглядової ради Товариства"

Прийняте рiшення по двадцятому питанню порядку денного: У зв'язку iз спливом строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити повноваження усього складу членiв Наглядової Ради Товариства, а саме: Голови Наглядової Ради - Гуменного Iгоря Григоровича, Члена Наглядової Ради - Гуменного Олександра Григоровича.

Питання 21.СЛУХАЛИ:  "Обрання членiв Наглядової ради Товариства"

Прийняте рiшення по двадцять першому питанню порядку денного: Обрати Наглядову раду у кiлькостi 2-х осiб строком на 3 роки:

Гуменний Iгор Григорович;

Гуменний Олександр Григорович;

Головою Наглядової ради обрати Гуменного Iгоря Григоровича строком на 3 роки.

Питання 22. СЛУХАЛИ: "Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради." 

Прийняте рiшення по двадцять другому питанню порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язкiв члени Наглядової ради здiйснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

Питання 23. СЛУХАЛИ: "Припинення повноваження ревiзора i призначення ревiзора."

Прийняте рiшення по двадцять третьому питанню порядку денного: У зв'язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства, припинити повноваження Ревiзора Товариства Доценко Тетяни Миколаївни. Обрати Ревiзором Товариства строком на 3 роки Мельник Галину Петрiвну.

	

05 березня 2018 року були проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав -  100,0 %. 

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

	

Позачерговi збори було скликано за рiшенням Наглядової ради у порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства".

Збори було проведено 05.03.2018 року.

Питання 1. "Обрання Лiчильної комiсiї  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства".

Прийняте рiшення по першому питанню порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв у складi: Доценко Тетяна Миколаївна - голова лiчильної комiсiї, Кричевський Павло Михайлович - член лiчильної комiсiї.

Питання 2. "Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"

Прийняте рiшення по другому питанню порядку денного: Обрати головою позачергових зборiв акцiонерiв Бурдиленко Iгоря Вiкторовича, секретарем зборiв Качечку Сергiя Iвановича.

Питання 3."Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства"

Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування:Час на доповiдь  - 10 хвилин;Час на запитання - 2 хвилини;Час на вiдповiдi - 5 хвилин;Запитання подаються до голови позачергових зборiв акцiонерiв в письмовiй формi.На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лiчильної комiсiї. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.Згiдно пункту 10.42 Статуту Товариства "Бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, встановленi рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв". Вiдповiдне рiшення було прийнято Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 року (Протокол №1 вiд 18.04.2017 року). 

Питання 4. "Прийняття рiшень про укладення (про надання згоди на укладення) правочинiв ПРАТ "ПРОМО ГРУП". 

Прийняте рiшення по четвертому питанню порядку денного: 

4.1. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу земельної дiлянки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - покупець) за суму, що не перевищує 450 000 гривень.

4.2. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу земельної дiлянки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - покупець) за суму, що не перевищує 450 000 гривень.

4.3. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу земельної дiлянки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - покупець) за суму, що не перевищує 900 000 гривень.

4.4. Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу земельної дiлянки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - покупець) за суму, що не перевищує 900 000 гривень.

4.5. Надати згоду на укладення договору поруки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - поручитель)  на суму кредиту, що не перевищує 2 000 000 доларiв США.

4.6. Надати згоду на укладення договору поруки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - поручитель) на суму кредиту, що не перевищує 100 000 000 доларiв США.

4.7. Надати згоду на укладення договору iпотеки (ПРАТ "ПРОМО ГРУП" - iпотекодавець) у забезпечення кредиту на суму, що не перевищує 1 000 000 доларiв США.





"	Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень

Прiзвище, iм'я, по батьковi	Посада

_	

Гуменний Iгор Григорович	Голова Наглядовох ради

Гуменний Олександр Григорович	Член Наглядової ради



Засiдання Наглядової ради у 2018 роцi

"12" лютого 2018 року прийнятi рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про затвердження порядку денного та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв Товариства, та з iнших органiзацiйних питань проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.

"01" березня 2018 року прийнято рiшення про обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами 2017 р. та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг.

"13" березня 2018 року прийнятi рiшення про скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi - Загальнi збори Товариства), про затвердження порядку денного та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв Товариства, та з iнших органiзацiйних питань проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

"06" квiтня 2018 року прийнято рiшення про затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування з питань порядку денного  Загальних зборах акцiонерiв, якi призначенi на "25" квiтня 2018 року, що не передбачають кумулятивного голосування.



"	На думку аудиторiв суттєва невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження дiяльностi юридичної особи, Звiт керiвництва якої перевiряється, на безперервнiй основi,  вiдсутня .



Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму



Аудиторська фiрма "Тест-Аудит" приватне пiдприємство.

Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 22698202 .

Аудиторська фiрма "Тест-Аудит" приватне пiдприємство включено Аудиторською Палатою України  до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, Роздiл ("Суб'єкти аудиторської дiяльностi) за № 0416 . Дата видачi свiдоцтва про включення до реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 26.01.2001р.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0681, видане рiшенням АПУ № 338/3 вiд 26.01.2017р., чинне до 31.12.2022 р.

Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя  та номер свiдоцтва: П 000388 вiд 23.09.2016, строк дiї  свiдоцтва з 23.09.2016 р. до 29.10.2020р.



Основнi вiдомостi  про умови  договору на проведення аудиту:

Договiр про надання аудиторських послуг №1146 вiд 14.02.2019р.

Дата початку проведення аудиту  -14.02.2019р.,

Дата закiнчення  проведення аудиту  - 25.04.2019 р.





Мiсцезнаходження юридичної особи :  61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв.108.

Фактичне мiсце розташування:             61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв.108.

Телефон (факс): (057) 705 00 80;

E-mail:  test-audit@meta.ua



Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є   Фомiчов Iгор Анатолiйович, безстроковий сертифiкат аудитора України, серiї А № 001662 , виданий АПУ 27.10.1994р.,  номер реєстрацiї у Реєстрi 101629, дата включення у Реєстр 19.10.2018р.

	 	



Ключовий  партнер   з аудиту 



АФ  "Тест-Аудит" ПП, аудитор                                  __________________/ Фомiчов I.А./



	



Дата висновку: 25.04.2019р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою.


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні







Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Бурдиленко Iгор Вiкторович
16 257 111
10,15625
16 257 111
0
Гуменний Iгор Григорович
130 056 888
81,25
130 056 888
0
Гуменний Олександр Григорович
13 756 017
8,59375
13 756 017
0
Усього
160 070 016
100
160 070 016
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi
160 070 016
0,01
Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи право на:
 участь в управлiннi Товариством, в тому числi брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них 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 та iн.;
отримання дивiдендiв;
 отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; 
отримання, у разi лiквiдацiї Товариства, частини майна Товариства або вартостi частини майна Товариства;
 переважне придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третiй особi, в порядку, встановленому Статутом; 
 вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом;
переважне придбання акцiй Товариства при додатковiй емiсiї у процесi приватного розмiщення в порядку, встановленому законодавством та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства щодо розмiщення додаткового випуску акцiй;
 реалiзовувати iншi права, встановленi цим Статутом та чинним законодавством України.
 Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом. 
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Акцiонери Товариства зобов'язанi:
- дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 
- виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; 
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом; 
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- нести iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України, Статутом чи договором мiж акцiонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.



нi
Примітки:
 Розмiр  Статутного капiталу Товариства становить 1 600 700,16 грн. (один мiльйон шiстсот тисяч сiмсот гривень 16 копiйок). Статутний капiтал Товариства подiлений на 160 070 016 (сто шiстдесят мiльйонiв сiмдесят тисяч шiстнадцять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) копiйка кожна. 
Товариство може розмiщувати акцiї одного типу - простi iменнi. Акцiї Товариства можуть мати лише бездокументарну форму iснування.
Простi акцiї Товариства не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери Товариства.
Акцiя Товариства посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо цього Товариства.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30.10.2012
№ 211/1/2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000149298
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,01
160 070 016
1 600 700,16
100
Опис
Товариство було створене у 2012 роцi шляхом видiлу з ПрАТ "УПК". Товариству було видане свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 211/1/12 (дата реєстрацiї - 30 жовтня 2012року, дата видачi - 22 сiчня 2013 року). Товариство не має iнформацiї щодо продажу випущених них цiнних паперiв на бiржi та органiзованих позабiржевих ринках (внутрiшних та зовнiшних), а також не має намiр щодо подання заяв для допуску на бiржi. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було. Додаткоої емiсiї у звiтному роцi Товариство не здiйснювало.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Бурдиленко Iгор Вiкторович
16 257 111
10,1562
16 257 111
0
Усього
16 257 111
10,1562
16 257 111
0


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
12 502,7
155 937,2
0
0
12 502,7
155 937,2
  будівлі та споруди
11 519,8
152 684,6
0
0
11 519,8
152 684,6
  машини та обладнання
66
41,4
0
0
66
41,4
  транспортні засоби
0,2
0,2
0
0
0,2
0,2
  земельні ділянки
916,6
3 210,9
0
0
916,6
3 210,9
  інші
0,1
0,1
0
0
0,1
0,1
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
12 502,7
155 937,2
0
0
12 502,7
155 937,2
Опис
Термiни користування основними засобами та iншими необоротними активами визначаються згiдно ст.138 Податкового кодексу України, але не менш мiнiмально допустимих строкiв корисного використання. Всi основнi засоби є власнiстю Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв за основними групами станом на 31.12.2018 року складає 162425.7 тис. грн.. Сума нарахованого зносу за групами основних засобiв станом на 31.12.2018р складає 6448.0 тис.грн. За звiтний перiод знос основних засобiв нараховувався згiдно з облiковою полiтикою, прийнятою на пiдприємствi та за 2018р. складає 1297,0тис.грн. 
Станом на 31.12.2018р.проведена оцiнка основних засобiв за адресою м.Харкiв, вул.Селянська,110, про що є звiт незалежної компанiї. Прийнято рiшення враховувати ОЗ за адресою м.Харкiв, вул.Селянська,110 на балансi Товариства  за справедливою вартiстю. Основнi засоби оформленi в заставу . Iнших обмежень на використання майна немає. 
Станом на 31.12.2018р. неможливо було провести оцiнку справедливої вартостi ОЗ за адресою м.Дергачi, вул.Залiзнична,31 С , про що є звiт незалежної компанiї.  Прийнято рiшення враховувати ОЗ за адресою м.Дергачi, вул.Залiзнична,31 С. на балансi Товариства  за первiсною  вартiстю. Основнi засоби оформленi в заставу . Iнших обмежень на використання майна немає. Основнi засоби знаходяться за основним та неосновним мiсцезнаходженням Товариства.
У складi основних засобiв, що вiдображенi у строцi 1010 балансу є нематерiальнi активи залишковою вартiстю 4.0тис.грн, зеленi насадження та iнструменти залишковою вартiстю 36.5 тис.грн.що станом на 31.12.2018 року складає 40.5тис. грн
Через вiдсутнiсть вiдповiдних граф у таблицi не зазначається ]їх вартiсть.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
130 193,9
-10 409,5
Статутний капітал (тис.грн)
1 600,7
1 600,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
1 600,7
1 600,7
Опис
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента зазначена в одиницях-тис.грн. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями  щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi  рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485. Власний 
капiтал (вартiсь чистих активiв) - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.

Висновок
Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець  звiтного перiоду має розмiр бiльший,нiж розмiр статутного капiталу, та на звiтну дату  вiдповiдає вимогам законодавства, а самє: частинi 3 статтi 155  Цивiльного Кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
321
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
78 969
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
27 413,5
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
106 703,5
X
X
Опис
Зобов'язання за цiнними паперами вiдсутнi. Кредити банкiв вiдсутнi.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., м. Київ р-н, м. Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Рiшення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 5910404
Факс
(044) 5910404
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Опис
-01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано поданi ПАТ НДУ Правила Центрального депозитарiю ЦП (рiшення Комiсiї вiд 01.01.2013 року №2092). В зв'язку з цим замiсть номера лiцензiї або iншого документа у звiтi вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил ЦДУ та замiсть дати видачi лiцензiї вказана дата прийняття рiшення Комiсiї щодо реєстрацiї Правил ЦДУ.

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., м. Київ р-н, м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис
Подання звiтностi до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., м. Київ р-н, м. Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку
Опис
Оприлюднення регульованої iнформацiї

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Аудиторська фiрма "Тест-Аудит" приватне пiдприємство
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
22698202
Місцезнаходження
61058, Україна, Харківська обл., м. Харкiв р-н, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв.108
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
0416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(057) 705 00 80
Факс
(057) 705 00 80
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Аудиторська фiрма "Тест-Аудит" приватне пiдприємство включено Аудиторською Палатою України  до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, Роздiл ("Суб'єкти аудиторської дiяльностi) за № 0416 . Дата видачi свiдоцтва про включення до реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 26.01.2001р.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0681, видане рiшенням АПУ № 338/3 вiд 26.01.2017р., чинне до 31.12.2022 р.

Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя  та номер свiдоцтва: П 000388 вiд 23.09.2016, строк дiї  свiдоцтва з 23.09.2016 р. до 29.10.2020р.




ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП"
за ЄДРПОУ
38493853
Територія
Харківська область, Жовтневий р-н
за КОАТУУ
6310137900
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
за КВЕД
31.01
Середня кількість працівників, осіб: 9
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 61157, Харківська обл., - р-н, мiсто Харкiв, вул.Селянська, буд.110,, (057) 700-90-33

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
48433,1
66112,7
Основні засоби
1010
12507,1
155977,7
    первісна вартість
1011
20963,4
162425,7
    знос
1012
(8456,3)
(6448)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
60940,2
222090,4
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
5903,1
1968,2
    у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
397
594,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
5963,7
3064,1
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
6173,4
8280,1
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
67,9
136,5
Витрати майбутніх періодів
1170
3
17,1
Інші оборотні активи
1190
1799,4
746,8
Усього за розділом II
1195
20307,5
14807
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
81247,7
236897,4

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
1600,7
1600,7
Додатковий капітал
1410
0
137910,7
Резервний капітал
1415
240,1
240,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-12250,3
-9557,6
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
-10409,5
130193,9
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
23879,5
23562,8
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
3281,7
1837,8
    розрахунками з бюджетом
1620
191,2
321
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
9,3
8,6
    розрахунками з оплати праці
1630
34,5
45,7
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
64261
80927,6
Усього за розділом III
1695
67777,7
83140,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
81247,7
236897,4
Примітки: Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-ХIV, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

 За 2018 рiк амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Виробничi запаси складаються iз сировини, матерiалiв i становлять на початок року 5903,1 тис.грн., на кiнець року -1968,2 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть складається iз наданих, але не оплачених послуг по орендi рухомого та нерухомого майна. Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.  Статутний капiтал Товариства становить станом на 31.12.2018 року 1600,7 тис. грн.



2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
8188,2
5471,4
Інші операційні доходи
2120
71,7
5363,8
Інші доходи
2240
2589,1
43,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
10849
10878,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(3866,4)
(3382)
Інші операційні витрати
2180
(1376,5)
(967,3)
Інші витрати
2270
(2913,4)
(1610,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(8156,3)
(5959,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
2692,7
4918,7
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
2692,7
4918,7
Примітки: Бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-ХIV, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2018 рiк дорiвнює 8188,2 тис.грн. i складається iз послуг по наданню в оренднi користування рухомого та нерухомого майна. Разом чистi доходи становлять 10849,0 тис.грн., разом витрати становлять 8156,3 тис.грн. Чистий прибуток за 2018 рiк дорiвнює  2692,7 тис.грн.



Керівник				Бурдиленко Iгор Вiкторович

Головний бухгалтер			Доценко Тетяна Миколаївна
XVI. Твердження щодо річної інформації
Директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" стверджує, що ,на скiльки йому це 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 про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.-

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
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
Вид інформації
1
2
3
05.03.2018
06.03.2018
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018
26.04.2018
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018
26.04.2018
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018
26.04.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


