Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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

Голова
правлiння

Потопа Валерiй Омелянович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

03332234

4. Місцезнаходження
емітента

33024 Рiвненська область Рiвненський м.Рiвне вул. Соборна, 404а

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(0362) 5-22-68 , 5-21-82

6. Електронна поштова
rembud@emitent.net.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

"Бюлетень"Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

rembud.rv.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

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
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. 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
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

X

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. 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)
33. Примітки 1. Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
2. Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища та не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента, у
вiдповiдностi до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не
проводилась.
3. Акцiонернi товариства iнформацiю про органи управлiння не надають.
4. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiбвiдсутнi так, як товариство не приймало участi у
створеннi юридичних осiб.
5. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня так як у товариствi немає посади корпоративного
секретаря.
6. Засновниками товариства виступали двi юридичнi особи: РВ ФДМУ по Рiвненськiй обл. (Код ЄДРПОУ
13989432, м.Рiвне, вул. 16 Липня, 77) та Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства Рiвненська виробнича
ремонтно-будiвельна фiрма "Рембуд" (Код ЄДРПОУ 03332234, м.Рiвне, вул.Д.Галицького, 27), якi на момент
створення товариства сукупно володiли 100% акцiй товариства, у звiтному перiодi частка засновникiв у
статутному капiталi товариства становила 0%. Фiзичнi особи засновникi - вiдсутнi.
7. В товариствi вiдсутнi акцiонери - фiзичнi особи, якi володiють бiльше як 10% акцiй ПАТ "Рембуд".
8. За звiтний перiод та перiод, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
9. Послугами iнших юридичних осiб крiм , зберiгача, депозитарiю, аудитора, страхової компанiї товариство
протягом звiтного перiоду не користувалося.
10. Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери, крiм iменних акцiй не випускались.
11. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
12. Особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.
12. Борговi цiннi папери пiд гарантiю третьої особи емiтентом не випускались.
13. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
14. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.
15. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски iпотечних сертифiкатiв.
16. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
iпотечних сертифiкатiв.
17. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в
зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що
товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових
облiгацiй пiдприємств.
19. Наведена у звiтi iнформацiя є вичерпною.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Рембуд"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

АГ № 949975

3. Дата проведення державної реєстрації

12.09.1996

4. Територія (область)

Рiвненська область

5. Статутний капітал (грн.)

761158.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000
0.000
40

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
45.21.1

ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ,
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

41.20

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

23.61

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

10. Органи управління
Емітент є акціонерним товариством тому інформація не розкривається.
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "Банк "Фiнанси та кредит" м.Київ

2) МФО банку

333603

3) Поточний рахунок

26007005662601

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

