Титульний аркуш

19.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 73/4
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правлiння-Генеральний директор



Тверезий Олександр Володимирович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05762565
4. Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., Кременчук, пр.Свободи,4
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 76-51-35, (0532) 50-14-25
6. Адреса електронної пошти: aktsioner@kredmash-zavod.com
7. 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 (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
aktsioner@kredmash-zavod.com
19.01.2022

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
X
3. Інформація про посадових осіб емітента
X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

5. 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

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 
X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
X
8. Інформація про вчинення значних правочинів
X
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 
X
10. 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 та 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

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

13. Інформація про заміну управителя

14. Інформація про керуючого іпотекою

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

17. 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 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. 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)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:


1. Вiдповiдно до ст.4 ЗУ "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв" пiдприємство не потребує визначення рейтингової оцiнки.

2. Облiгацiї та iншi цiннi папери Емiтентом не випускались. 

3. Борговi та похiднi  цiннi папери Емiтентом не випускались.

4. Iпотечнi облiгацiї не випускались.

5. Iпотечнi сертифiкати не випускались.

6. Сертифiкати ФОН не випускались.

7. Промiжна  фiнансова звiтнiсть за IV квартал не надається.

8. Цiльовi облiгацiї не випускались.

9. Фiлiалiв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв емiтент не має.

10. Засновник емiтента станом на звiтну дату акцiями не володiє.

11. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались.

12.Рейтинговi агентства послуги не надавали.

13. Працiвники емiтента iншими цiнними паперами (крiм акцiй) не володiють.

14. Змiна  акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких став бiльшим, меншим або рiвним пороговому  значенню пакета акцiй не вiдбувалась.

15. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не iснують.

16. Емiтент не має акцiонерних та корпоративних договорiв.

17.Договори, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом , вiдсутнi.

18.Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутня.

19.Цiннi папери акцiонерiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цiнних паперах, в кiлькостi 20883 шт., 

не враховуються при визначення кворуму та голосуваннi з питань порядку денного.

20. Пункт змiсту 4.2) , 4.3)

       Iнформацiя не надається ,  тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

      Пункт змiсту 5.2) , 5.3), 5.4)

      Iнформацiя не надається в зв'язку з її вiдсутнiстю.

      Пункт змiсту 10

       Iнформацiя не надається в зв'язку з її вiдсутнiстю.

      Пункт змiсту 11 - 21, 23

       Iнформацiя не надається в зв'язку з її вiдсутнiстю.

       Пункт змiсту  4, 22

       Iнформацiя не надається в зв'язку з  вiдсутнiстю вимог щодо її оприлюднення.

  

     

      






ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
2. Дата проведення державної реєстрації
	13.04.2000
3. Територія (область)
	Полтавська обл.
4. Статутний капітал (грн) 
	8542975
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
7. Середня кількість працівників (осіб)
	1838
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	28.92 - виробництво  машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва
	29.10 - виробництво автотранспортних засобiв
	49.41 - вантажний автомобiльний транспорт
9. Органи управління підприємства
	Загальнi збори акцiонерiв - найвищий орган управлiння.Наглядова рада-представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (голова обирається на її засiданнi).Правлiння - управляє поточною дiяльнiстю пiдприємства, виконує рiшення наглядової ради (голова обирається на засiданнi наглядової ради).Ревiзiйна комiсiя - контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємсва (голова обирається на її засiданнi). На загальних зборах акцiонерiв обираються члени наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.Голова наглядової ради - Данилейко Микола Iванович,заступник голови - Перепельченко Вiктор Iванович,член - Волков Володимир Володимирович,член - Ляшенко Нiна Гур'ївна,член - Оксак Олег Iванович.Голова правлiння - Тверезий Олександр Володимирович,заступник голови - Косих Михайло Юрiйович,член - Довбня Олександр Iванович,член - Бихкало Оксана Володимирiвна,член - Пономаренко Володимир Петрович.Голова ревiзiйної комiсiї - Кузнецова Олена Миколаївна,член - Матевосян Вiкторiя Миколаївна,член - Питоня Олена Миколаївна,член - Рябищук Олена Iванiвна,член - Коржикова Алла Валерiївна.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа
Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Фонд Державного майна України
Україна, м.Київ, вул.Садова,3
д/в
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:
	0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Укрексiмбанк" в м.Київ, МФО 322313
2) IBAN
	UA153223130000026007000038027
3) поточний рахунок
	UA153223130000026007000038027
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
	АТ "Укрексiмбанк" в м.Київ, МФО 322313
5) IBAN
	UA153223130000026007000038027
6) поточний рахунок
	UA153223130000026007000038027

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Лiцензiя на розроблення, випробування та виробництво складових частин наземної космiчної iнфраструктури
АВ №369684
14.04.2010
Нацiональне космiчне агенство України

Опис
Необмежений строк дiї лiцензiї.
Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених законом України "Про автомобильний транспорт".
АГ №504610
03.11.2010
Мiнiстерство транспорту та зв'язку України

Опис
Необмежений строк дiї лiцензiї.
Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки
№ 373.17.53
17.08.2017
Державна служба з питань працi (держпрацi)
16.08.2022
Опис
д/в
Атестат про акредитацiю випробувального центру ПрАТ "Кредмаш"
№ 20435
28.08.2021
Нацiональне агентство з акредитацiї України
10.11.2024
Опис
д/в


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
	Голова Наглядової ради - президент ПрАТ "Кредмаш"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Данилейко Микола Iванович
3. Рік народження
	1957
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	47
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011 по 1.09.2017 - голова Наглядової ради - президент ПАТ "Кредмаш",

з 1.09.2017 по т/ч - голова Наглядової ради - президент ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Голова правлiння - Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Тверезий Олександр Володимирович
3. Рік народження
	1961
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011 по 1.09.2017 голова правлiння - Генеральний директор ПАТ "Кредмаш"

з 1.09.2017 по т/ч голова правлiння - Генеральний директор ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в  контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Член Наглядової ради - головний енергетик ПрАТ "Кредмаш"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Перепельченко Вiктор Iванович
3. Рік народження
	1954
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	48
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011  по 2014 - член правлiння, головний енергетик ПАТ "Кредмаш"

з 2014 по 1.09.2017 - член Наглядової ради, головний енергетик ПАТ "Кредмаш"

з 1.09.2017 по т/ч - член Наглядової ради, головний енергетик ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в  контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Член Наглядової ради - Секретар корпоративний
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Ляшенко Нiна Гур'ївна
3. Рік народження
	1958
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2014 р. по 1.09.2017 р.  -  секретар корпоративний ПАТ "Кредмаш".

 з 1.09.2017 р. по теперiшнiй час - член Наглядової ради, секретар корпоративний ПрАТ "Кредмаш". 

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. 

Акцiонер.

1. Посада
	Член Наглядової ради - Головний конструктор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Волков Володимир Володимирович
3. Рік народження
	1975
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2012 р. по 1.09.2017 - член Наглядової ради - головний конструктор ПАТ"Кредмаш",

 з 1.09.2017 по т/ч - член Наглядової ради - головний конструктор ПрАТ"Кредмаш". 

Повноваження та обов'язки зазначенi в посадовiй iнструкцiї та контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Член Наглядової ради ,голова правлiння- директор ПрАТ НТЦ "Iнформацiйнi системи"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Оксак Олег Iванович
3. Рік народження
	1949
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	55
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011 р. по 22 вересня 2015 року - директор з виробництва та реалiзации ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 

член Правлiння ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми", 

з 22 вересня 2015 р. по теперiшнiй час - Голова Правлiння - директор ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми",

з 31 березня 2017 р. по 1.09.2017 - член Наглядової ради ПАТ "Кредмаш", Голова Правлiння - директор

 ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми".

з 1.09.2017. по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш", Голова Правлiння - директор  ПрАТ НТЦ "Iнформсистеми".

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.


7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Заступник Голови правлiння - заступник Генерального директора з комерцiйних питань та економiки
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Косих Михайло Юрiйович
3. Рік народження
	1966
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011 по 2014 - заступник Голови правлiння - директор з комерцiйних питань та економiки ПАТ  "Кредмаш".

з 2014 по 4.09.2017 - заступник Голови правлiння - заступник Генерального директора з комерцiйних питань та економiки ПАТ  "Кредмаш"

з 4.09.2017 по т/ч - заступник Голови правлiння - заступник Генерального директора з комерцiйних питань та економiки ПрАТ  "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Член правлiння - директор технiчний
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Довбня Олександр Iванович
3. Рік народження
	1965
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	36
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011 по 4.09.2017 -  член правлiння - директор технiчний  ПАТ "Кредмаш"

з 4.09.2017 по т/ч - член правлiння - директор технiчний  ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в  контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Член правлiння -  головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Бихкало Оксана Володимирiвна
3. Рік народження
	1970
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011 р. по  04.09.2017 - член правлiння - головний бухгалтер ПАТ "Кредмаш".

з  04.09.2017.  по т/ч - член правлiння - головний бухгалтер ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер

1. Посада
	Член правлiння-начальник управлiння зовнiшньо-економiчних зв'язкiв та реалiзацiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Пономаренко Володимир Петрович
3. Рік народження
	1958
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	43
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2014 р. по 1.09.2017 р. - член правлiння-начальник управлiння зовнiшньо-економiчних зв'язкiв та реалiзацiї ПАТ "Кредмаш".
з 1.09.2017 р. по т/ч - член правлiння-начальник управлiння зовнiшньо-економiчних зв'язкiв та реалiзацiї ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

 Акцiонер.

1. Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї - начальник ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Кузнєцова Олена Миколаївна
3. Рік народження
	1963
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011  по 1.09.2017 - голова ревiзiйної комiсiї -  начальник ВОПЗ ПАТ "Кредмаш"

з 1.09.2017 - по т/ч - голова ревiзiйної комiсiї -  начальник ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в  контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Матевосян Вiкторiя Миколаївна
3. Рік народження
	1967
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011 по 1.09.2017 - Член ревiзiйної комiсiї - начальник ВВПiР ПАТ "Кредмаш"

з 1.09.2017 по т/ч - Член ревiзiйної комiсiї - начальник ВВПiР ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Питоня Олена Анатолiївна
3. Рік народження
	1965
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011  по  1.09.2017 - член ревiзiйної комiсiї-економiст з фiнансової роботи ПАТ "Кредмаш"

з 1.09.2017   по  т/ч - член ревiзiйної комiсiї-економiст з фiнансової роботи ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.


7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Рябищук Олена Iванiвна
3. Рік народження
	1962
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 2011 по 1.09.2017- член ревiзiйної комiсiї - завiдувач вiддiлом КБ ПАТ "Кредмаш"

з 1.09.2017 по т/ч - член ревiзiйної комiсiї - завiдувач вiддiлом КБ ПрАТ "Кредмаш".

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.

7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер

1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Коржикова Алла Валерiївна
3. Рік народження
	1980
4. Освіта
	вища
5. Стаж роботи (років)
	17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Кредмаш", 05762565, з 1.09.2017 по 20.03.2020 -  економiст з працi II категорiї ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"

з 20.03.2020  по т/ч - член ревiзiйної комiсiї- економiст з працi II категорiї ВОПЗ ПрАТ "Кредмаш"

Повноваження та обов'язки зазначенi в контрактi.

Винагорода виплачується згiдно контракту.


7. Опис
	У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Акцiонер.

VII. 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
02.06.2010
317/1/10
ДКЦПФР
UA4000073563
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
25
341719
8542975
100
Опис
1.Облiгацiї та iншi цiннi папери Емiтентом не випускались. 

2. Борговi та похiднi  цiннi папери Емiтентом не випускались.

3. Iпотечнi облiгацiї не випускались.

4. Iпотечнi сертифiкати не випускались.

5. Сертифiкати ФОН не випускались.

6. Цiльовi облiгацiї не випускались.

7. Засновник емiтента станом на звiтну дату акцiями не володiє.

8. Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались.

9. Працiвники емiтента iншими цiнними паперами (крiм акцiй) не володiють.



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
	Приватне акцiонерне товариство "НТЦ "Iнформацiйнi системи"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	24560488
4. Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,4
5. Опис
	Форма участi - акцiонер, володiє 23359 шт. акцiй (46,2%), що складає 513898 грн.  Права та обов'язки акцiонерiв товариства визначаються статутом; вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв товариства та/або призначених ними представникiв.
1. Найменування
	Благодiйний фонд "Фонд соцiального захисту "Злагода"
2. Організаційно-правова форма
	Благодійна організація
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	25911777
4. Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,4
5. Опис
	Форма участi - учасник, Права та обов'язки учасникiв фонду визначаються статутом; вищим органом управлiння є загальнi збори .
1. Найменування
	Благодiйний фонд "КДМ-ВIТА"
2. Організаційно-правова форма
	Благодійна організація
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	38364160
4. Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,4
5. Опис
	Форма участi - учасник, Права та обов'язки учасникiв фонду визначаються статутом; вищим органом управлiння є загальнi збори .

1. Найменування
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредмаш-Iмпекс"
2. Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	30748306
4. Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,4
5. Опис
	Форма участi - учасник, вклад ПрАТ "Кредмаш"  до статутного капiталу - 67500 грн (45%).  Права та обов'язки учасникiв товариства визначаються статутом; вищим органом товариства є загальнi збори учасникiв товариства та/або призначених ними представникiв.
1. Найменування
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перший регiональний фондовий дiм"
2. Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	36865250
4. Місцезнаходження
	39600, м.Кременчук, пр-т Свободи,4
5. Опис
	Форма участi - учасник, вклад ПрАТ "Кредмаш"  до статутного капiталу - 4 899 550,5 грн (24,85%).  Права та обов'язки учасникiв товариства визначаються статутом; вищим органом товариства є загальнi збори учасникiв товариства та/або призначених ними представникiв.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я, по батькові  особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1
2
3
20.03.2020
Ляшенко Нiна Гур'ївна
(0536)76-51-11, aktsioner@kredmash-zavod.com
Опис
Згiдно п.7.3.22 статуту товариства, наглядова рада має право обирати секретаря корпоративного.
            Згiдно з Положенням про Наглядому раду п.5.5. секратар корпоративний є посадовою особою товариства.

Основними повноваженням Корпоративного секретаря (у разi обрання) є:
1.	виконання функцiй секретаря Загальних зборiв та Наглядової ради;

2.	забезпечення обмiну iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства мiж членами Наглядової ради, Правлiнням, акцiонерами та iншими зацiкавленими сторонами, робота зi скаргами та зверненнями акцiонерiв;

3.	органiзацiя розробки проектiв Статуту, Положень Товариства, змiн та доповнень до них, зберiгання оригiналiв цих документiв, забезпечення їх узгодженостi та взаємодоповнюваностi;

4.	координацiя процесу пiдготовки Загальних зборiв та iнших корпоративних подiй;

5.	пiдтримка стосункiв з особою, що веде облiк прав власностi на акцiї Товариства, пiдготовка та оприлюднення регулярної та особливої iнформацiї Товариства, вирiшення iнших питань, пов'язаних з емiсiєю та обiгом акцiй Товариства;

6.	складення, пiдтримання в актуальному станi, зберiгання та надання на запит перелiку афiлiйованих осiб Товариства;
Ляшенко Н.Г. з 2.04.2011 р. по 28.03.2014 р. - член наглядової ради , начальник планово-економiчного вiддiлу,  з 31.03. 2014 року призначена секретарем корпоративним, з 31.03.2017 р. по теперiшнiй час - член наглядової ради, секретар корпоративний.

Вiдсутнiсть непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини.



X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата вчинення правочину
Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку 
URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
20.12.2021
наглядова рада ПрАТ "Кредмаш"
160 000
642 117
24,92
Предмет правочину - придбання товару (металопрокату) на 2022 рiк. 
23.12.2021
22.12.2021
https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie
Опис:
Згiдно п.п. 7.3.5.4. та п.10.2. Статуту ПрАТ "Кредмаш" Наглядова рада правоможна приймати рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

            Згiдно протоколу Наглядової ради №51 вiд 20.12.21 р. 

    - загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 5;

    - кiлькiсть голосiв "ЗА" - 5;

                         - "ПРОТИ" - 0;

             -"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

            Наглядова рада 20.12.2021 р. одноголосно прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством та надання повноважень на пiдписання договору поставки та додаткових угод до нього Головi Правлiння - Генеральному директору, з правом доручення пiдпису заступнику Голови Правлiння - заступнику Генерального директора з комерцiйних питань та економiки, згiдно наданої йому довiреностi, мiж ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ" на суму, що не перевищує 25% активiв Товариства станом на 1.01.2021 р., а саме складає 24,92%. Предмет правочину - поставка металопрокату на 2022 рiк. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -   160 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2021 р.) - 642 117 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 24,92%.


2
20.12.2021
наглядова рада ПрАТ "Кредмаш"
70 000
642 117
10,9
Предмет правочину - поставка комплектуючих виробiв на 2022 рiк.
23.12.2021
22.12.2021
https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie
Опис:
Згiдно п.п. 7.3.5.4. та п.10.2. Статуту ПрАТ "Кредмаш" Наглядова рада правоможна приймати рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

            Згiдно протоколу Наглядової ради №51 вiд 20.12.21 р. 

    - загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 5;

    - кiлькiсть голосiв "ЗА" - 5;

                         - "ПРОТИ" - 0;

             -"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

            Наглядова рада 20.12.2021 р. одноголосно прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством та надання повноважень на пiдписання договору поставки та додаткових угод до нього Головi Правлiння - Генеральному директору, з правом доручення пiдпису заступнику Голови Правлiння - заступнику Генерального директора з комерцiйних питань та економiки, згiдно наданої йому довiреностi, мiж ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ТОВ "СВ Альтера Київ" на суму, що не перевищує 25% активiв Товариства станом на 1.01.2021 р., а саме складає 10,9%. Предмет правочину - поставка комплектуючих виробiв на 2022 рiк. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства -           70 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2021 р.) - 642 117 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 10,9%.




ХІ. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата вчинення правочину
Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
URL-адреса  сторінки  власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
21.12.2021
наглядова рада ПрАТ "Кредмаш"
64 000
642 117
9,97
Предмет правочину - придбання комплектуючих виробiв та iнформацiйних послуг мiж ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ПрАТ "НТЦ "Iнформацiйнi системи" на 2022 рiк .
24.12.2021
23.12.2021
https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie
Опис:
                До Наглядової ради надiйшов лист   № 1341/2  вiд 15.12.2021 р. вiд ПрАТ "НТЦ "Iнформсистеми", пiдписаний Головою Правлiння Оксаком О.I., з проханням подовжити дiю договору №17/0072/40 вiд 1.02.2017 р. на придбання комплектуючих виробiв та iнформацiйних послуг мiж ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ПрАТ "НТЦ "Iнформацiйнi системи" на 2022 рiк .

                 Оксак О.I. є одночасно членом Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш", тому є особою, заiнтересованою у вчиненнi правочину.

	З урахуванням збiльшення цiн та тарифiв, сума договору на 2022 рiк не перевищить 10% вартостi активiв акцiонерного товариства станом на 1.01.2021 р., а саме 64,0 млн.гривень.

	У вiдповiдностi до закону України "Про акцiонернi товариства" (ст.71) та Статуту  ПрАТ "Кредмаш" (п.10.7), рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймає Наглядова рада.

                Згiдно протоколу Наглядової ради №52 вiд 21.12.21 р. 

    - загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 5;

    - кiлькiсть голосiв "ЗА" - 4;

                         - "ПРОТИ" - 0;

             -"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

           Оксак О.I. участi в голосуваннi не приймав.

            Наглядова рада прийняла рiшення про Надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме: на подовження термiну дiї договору з ПрАТ "НТЦ "Iнформацiйнi системи" №17/0072/40 вiд 1.02.2017 р. на придбання комплектуючих виробiв та iнформацiйних послуг  на 2022 рiк на суму 64,0 млн.гривень, що не перевищує 10% вартостi активiв ПрАТ "Кредмаш" станом на 1.01.2021 р. та складає 9,97%  та  надати право пiдпису додаткових угод до договору №17/0072/40 вiд 1.02.2017 р. . з  ПрАТ "НТЦ "Iнформсистеми" Головi Правлiння - Генеральному директору ПрАТ "Кредмаш" Тверезому О.В., з правом доручення пiдпису заступнику Голови Правлiння - заступнику Генерального директора з комерцiйних питань та економiки  Косих М.Ю. згiдно наданої йому довiреностi.


2
21.01.2022
наглядова рада ПрАТ "Кредмаш"
64 000
642 117
9,97
Предмет правочину - реалiзацiя запасних частин, вузлiв та агрегатiв до дорожньо-будiвельної технiки мiж ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ПрАТ "НТЦ "Iнформацiйнi системи" на 2022 рiк .
30.12.2021
23.12.2021
https://kredmash.com/ua/about/korporativnoe-upravlenie
Опис:
До Наглядової ради надiйшов лист   № 1341/2  вiд 15.12.2021 р. вiд ПрАТ "НТЦ "Iнформсистеми", пiдписаний Головою Правлiння Оксаком О.I., з проханням подовжити дiю договору №14/0159/69 вiд 8.02.2014 р. з реалiзацiї запасних частин, вузлiв та агрегатiв до дорожньо-будiвельної технiки мiж ПрАТ "Кременчуцький завод дорожнiх машин" та ПрАТ "НТЦ "Iнформацiйнi системи" на 2022 рiк .

                 Оксак О.I. є одночасно членом Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш", тому є особою, заiнтересованою у вчиненнi правочину.

	З урахуванням збiльшення цiн та тарифiв, сума договору на 2022 рiк не перевищить 10% вартостi активiв акцiонерного товариства станом на 1.01.2021 р., а саме 64,0 млн.гривень.

	У вiдповiдностi до закону України "Про акцiонернi товариства" (ст.71) та Статуту  ПрАТ "Кредмаш" (п.10.7), рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймає Наглядова рада.

                Згiдно протоколу Наглядової ради №52 вiд 21.12.21 р. 

    - загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 5;

    - кiлькiсть голосiв "ЗА" - 4;

                         - "ПРОТИ" - 0;

             -"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

           Оксак О.I. участi в голосуваннi не приймав.

            Наглядова рада прийняла рiшення про Надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме: на подовження термiну дiї договору з ПрАТ "НТЦ "Iнформацiйнi системи" №14/0159/69 вiд 8.02.2014 р. на реалiзацiю запасних частин, вузлiв та агрегатiв до дорожньо-будiвельної технiки на 2022 рiк на суму 64,0 млн.гривень, що не перевищує 10% вартостi активiв ПрАТ "Кредмаш" станом на 1.01.2021 р. та складає 9,97%  та  надати право пiдпису додаткових угод до договору №14/0159/69 вiд 8.02.2014 р. з  ПрАТ "НТЦ "Iнформсистеми" Головi Правлiння - Генеральному директору ПрАТ "Кредмаш" Тверезому О.В., з правом доручення пiдпису заступнику Голови Правлiння - заступнику Генерального директора з комерцiйних питань та економiки  Косих М.Ю. згiдно наданої йому довiреностi.


ХV. Проміжний звіт керівництва
У звiтньому кварталi, як i ранiше, приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин" спецiалiзувалось i продовжувало роботу з оснащення шляхового i комунального господарства України та країн СНГ шляхово-будiвельною технiкою.

Здiйснювалось серiйне виробництво асфальто та грунтозмiшувальних установок рiзних модифiкацiй, широка номенклатура запасних частин, вузлiв та агрегатiв до дорожно-будiвельної технiки, експлуатацiї, ремонту та утримання дорожнього покриття.

В IV кварталi 2021 року Товариство працювало стабiльно, але спостерiгалось зниження обсягiв виробництва, що вiдповiдає сезонному попиту:

обсяг товарної продукцiї склав - 80,3%;

обсяг реалiзованої продукцiї 90,8% до аналогiчного перiоду 2020 року.

За межi України реалiзовано 52,8% продукцiї.

Це позитивно вплинуло на основнi фiнансовi показники.

В I кварталi 2022 р. не планується суттєвого розширення виробництва.

У IV кварталi 2021 року проводились роботи з подальшого розширення номенклатури продукцiї, що випускається, полiпшення її якостi, конкурентоспроможностi, створення нових та модернiзованих виробiв, у тому числi:

-	проведенi контрольнi випробування зразка установки асфальтозмiшувальної ДС-18537Е продуктивнiстю 64 т/год, з п'ятифракцiйною системою просiвання i дозування кам'яних матерiалiв, з можливiстю транспортування автотранспортом;

-	виконанi роботи з виготовлення, контрольного складання на майданчику пiдприємства, а також випробування першого зразка установки грунтозмiшувальної ДС-50БА в автомобiльному габаритi;

-	вiдпрацьована технiчна документацiя за результатами виготовлення i проведення сертифiкацiйних робiт на установку асфальтозмiшувальну продуктивнiстю 200 т/год КДМ20567, з розташуванням бункера готової сумiшi пiд мiшалкою з шестифракцiйною системою просiвання i дозування кам'яних матерiалiв, з можливiстю транспортування автотранспортом;

-	вiдпрацьована технiчна документацiя на окрему поставку агрегату рециклiнгу старого асфальту для установок асфальтозмiшувальних КДМ205, КДМ206, КДМ210;

-	      проведена модернiзацiя розприскувача зв'язуючих речовин   КДМ3391 00.00.000.  

Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику й ризику лiквiдностi. 

Товариство здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками шляхом впровадження системи  бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованостi i забезпечення достатностi грошових коштiв для розрахункiв.

На фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства можуть вплинути такi фактори ризику:

-	полiтична нестабiльнiсть;

-	зниження темпiв економiчного розвитку, в т.ч. пов'язаних з погiршенням епiдемiологiчної ситуацiї;

-	зростання iнфляцiї;

-	зниження у споживачiв упевненостi в майбутньому;

В структурi капiталу державна частка, позиковий та залучений капiтал вiдсутнi.

В IV кварталi 2021 р. не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв емiтента. Цiннi папери iнших пiдприємств не придбавалися.

Останнi рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кредмаш" вiдбулися 19.03.2021 р.

В IV кварталi 2021 р. позачерговi загальнi збори акцiонерiв та загальнi збори акцiонерiв в формi заочного голосування не проводилися.

За звiтнiй перiод посадовi особи не звiльнялись, винагороди та компенсацiї у зв'язку iз звiльненням не виплачувались.

Промiжна фiнансова звiтнiсть та промiжний звiт керiвництва за IV квартал 2021 р. суб'єктом аудиторської дiяльностi не перевiрялись.

	Голова Правлiння-

	Генеральний директор  _________________  О.В.Тверезий



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї:

Промiжна iнформацiя мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi ПрАТ "Кредмаш".

Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".






