Титульний аркуш


(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 
(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



Прiнко Павел  Анатолiй
(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 "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00333888
4. Місцезнаходження: 08290, Київська обл., м. Iрпiнь (смт. Гостомель), площа Рекунова, 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-41-99, 04597-3-13-92
6. Адреса електронної пошти: roman.borushchak@vetropack.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): 
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



(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 

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 

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

26. Примітки:
Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою), твердження щодо промiжної iнформацiї в промiжнiй iнформацiї за 4 квартал не розкриваються згідно з вимогами Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство не є учасником в iнших юридичних особах.

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що такi правочини у звiтному перiодi не вчинялися.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi борговi цiннi папери.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати.

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД"
2. Дата проведення державної реєстрації
	10.08.1993
3. Територія (область)
	Київська обл.
4. Статутний капітал (грн) 
	55500095
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)
	634
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	23.13 - Виробництво порожнистого скла
	46.75 - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
	46.76 - Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами
9. Органи управління підприємства
	Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння.
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
Орендне пiдприємство "Гостомельський склозавод"
-
-
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 "Райффайзен Банк", МФО 380805
2) IBAN
	UA103808050000026004953953953
3) поточний рахунок
	UA103808050000026004953953953
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
	АТ "Райффайзен Банк", МФО 380805
5) IBAN
	UA463808050000026002953953955
6) поточний рахунок
	UA463808050000026002953953955

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
на право зберiгання пального
10310414201900040
20.09.2019
ГУ ДПС у Київськiй областi (Київська  область)
20.09.2024
Опис
Товариство планує подовжити термiн дiї лiцензiї.


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
	Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Прiнко Павел Анатолiй (Prinko Pavel Anatolij)
3. Рік народження
	1974
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", 00333888, Комерцiйний директор
7. Опис
	Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
	Заступник голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Йоханн Райтер (Johann Reiter)
3. Рік народження
	1960
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Vetropack Austria GmbH, FN101692, Генеральний директор
7. Опис
	Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
	Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Дейвiд Жак
3. Рік народження
	1965
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Vetropack Holding AG, CHE100.369.552, Член правлiння
7. Опис
	Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Комаренко Олена Миколаївна
3. Рік народження
	1975
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод", 00333888, Заступник головного бухгалтера з податкового облiку
7. Опис
	Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Клод Раймонд Корна (Claude Raymond Cornaz)
3. Рік народження
	1961
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Vetropack Holding AG, CHE100.369.552, Голова Ради директорiв
7. Опис
	Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Каррер Бернхард (Karrer Berhhard)
3. Рік народження
	1965
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Vetropack Austria GmbH, FN101692, Фiнансовий директор
7. Опис
	Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада
	Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Гiрник Андрiй Павлович
3. Рік народження
	1956
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД", 00333888, Член Наглядової ради
7. Опис
	Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Iнге Йошт (Inge Jost)
3. Рік народження
	1960
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Vetropack Holding Ltd., CHE-100.369.552, Керiвник юридичного департаменту
7. Опис
	Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1. Посада
	Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Крiстоф Бургермайстер (Christoph Burgermeister)
3. Рік народження
	1966
4. Освіта
	Вища
5. Стаж роботи (років)
	32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Vetropack Holding Ltd., CHE-100.369.552, Керiвник iнтегрованих систем управлiння 
7. Опис
	Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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
21.10.2010
929/1/10
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000096531
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,35
158571700
55500095
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного перiоду фактiв допуску/скасування допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Протягом звiтного перiоду рiшення про емiсiю акцiй не приймалося.

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
01.05.2017
Борущак Роман Романович
+380443924199, roman.borushchak@vetropack.com 
Опис
Iнформацiя про досвiд роботи корпоративного секретаря: з 01.03.2010 р. по 30.06.2015 р. - корпоративний секретар АТ "Ветропак Гостомельський Склозавод"за сумiщенням. З 01.05.2017 р. працює корпоративним секретарем в ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" за сумiщенням iз основною посадою начальника юридичного вiддiлу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Попереднє мiсце роботи - начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод". Попереднiй корпоративний секретар припинила свої повноваження у зв"язку зi звiльненням за згодою сторiн з основного мiсця роботи з посади юрисконсульта ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод".

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
18.11.2021
Наглядова рада
332 066,7
2 315 961
14,34
Постачання природного газу
24.11.2021


Опис:
Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi.




XII. 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 / 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

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

Дата випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Вид цінних паперів
Міжнародний ідентифікаційний номер
Найменування органу, що наклав обмеження
Характеристика обмеження
Строк обмеження
1
2
3
4
5
6
7
21.10.2010
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Акція проста бездокументарна іменна
UA4000096531
вiдсутнiй
Обмеження вiдсутнi.
вiдсутнiй

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

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
21.10.2010
929/1/10
UA4000096531
158 571 700
55 500 095
158 571 700
0
0
Опис:
Обмеження вiдсутнi.
ХV. Проміжний звіт керівництва
Важливі події
Найбільшим викликом для сталого економічного розвитку ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» в 4-му кварталі 2021 року стало надзвичайно високий рівень ринкових цін на газ, один із самих вагомих складових собівартості готової продукції. Надзвичайно висока вартість енергоресурсів мала значний негативний вплив на фінансовий стан підприємства. Незважаючи на це, завод не припинив свою роботу та продовжував задовольняти потреби своїх клієнтів в склотарній продукції.  
Значимим виробничим звершенням останнього в звітному році кварталу стало успішне виконання проекту по заміні однієї із склоформуючих машин на дільниці гарячого зміцнення заводу. Це дасть гарну можливість покращити ефективність виробничого процесу в подальшому. 

Результати діяльності
За звітний період вдалося частково компенсувати негативний вплив здороження вартості газу шляхом підняття відпускних цін для клієнтів. Але це стало серйозним викликом з точки зору конкурентоспроможності продукції власного виробництва.  
В натуральному вираженні обсяги виробництва «Гостомельського Склозаводу» залишилися стабільними, а обсяги продажів дещо сповільнилися у зв’язку сезонним падінням попиту в певних сегментах готової продукції  

Показники діяльності

2021 рік
(4-й квартал)
2021 рік
(9 місяців)
2020 рік
Чистий дохід від реалізації (млн.грн.)
594
1810
1890
Продажі (млн.шт.)
156,2
561,7
563,1
Експорт (%)
42,4
43,6
41,6
Виробництво (тонн)
58269
163172
191285

Ліквідність та зобов’язання
Ефективне використання та управління всім арсеналом наявних фінансових ресурсів залишається одним із пріоритетів компанії.
В листопаді 2021 року Компанія додатково залучила 55 200тис.грн зовнішнього короткострокового кредиту, який частково був погашений наступного місяця та станом на кінець року залишився у розмірі 13 500тис.грн. 

Ризики
В короткостроковій перспективі для ПрАТ «Ветропак Гостомельський  Склозавод» значним викликом залишаться:
	волатильність ринкової ціни на газ, яка в значній мірі впливає на рівень собівартості готової продукції;

чергова хвиля короно вірусу COVID-19, що негативно вплинула на ринки збуту продукції підприємства та створила цілком реальну загрозу дефіциту достатньої кількості працездатних робітників. 

Перспективи розвитку
Основною метою підприємства залишається постійна оптимізація сталих шляхів розвитку скляного виробництва,реалізація високоякісних склотарних виробів нашим партнерам задля забезпечення довгострокового розвитку та фінансового успіху компанії. ПрАТ «Ветропак Гостомельський  Склозавод» і надалі буде прагнути зберегти стійкий баланс між економічними, соціальними та екологічними цілями.

