Зміст
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
7. Відомості про цінні папери емітента:
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
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного
періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
X
фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки: - До п. 4 "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)" - Крім Фонду державного майна України, якому належить
25 % + 1 акція ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА", учасниками Товариства є понад 13000 акціонерів фізичних і юридичних осіб, яким належить 75 % ( - 1 акція) Товариства.
- Керуючись Рішенням ДКЦПФР № 1226 від 05.06.2007 р., яким затверджено Роз'яснення № 6
від 05.06.2007 р. "Щодо подання в складі регулярної інформації відкритих акціонерних
товариств, у статутних фондах яких є державна частка, звіту одного з уповноважених
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рейтингових агенств", у цьому звіті не заповнено форму "Інформація про рейтингове агенство" з
такої причини: ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" випуск боргових цінних паперів не проводило, тому
рейтингування не проходило.
- Оскільки ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" випуск процентних, дисконтних, цільових, похідних цінних
паперів, а також інших ( крім простих іменних акцій) цінних паперів, не проводило - відповідні
форми цього звіту не заповнені.
- Серед осіб, що володіють більше 10 % акцій ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" немає фізичних осіб,
лише - юридичні, тому такий запис у відповідній таблиці не приводиться.
- ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" викуп власних акцій не проводило, тому відповідна таблиця у складі
цього звіту не подається.
В таблиці "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не
заповнено поле дати в рядку "у разі наявності у акціонерного товариства кодексу
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття" по причині відсутності у ПАТ "НПКГАЛИЧИНА" такого кодексу.
Таблиці "Інформація про обсяги реалізації основних видів продукції" та "Інформація про
собівартість реалізованої продукції" у цьому звіті не приводяться, оскільки дохід (виручка) від
реалізації продукції за 1 квартал 2016 року складає менше, ніж 5 млн. грн.
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