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за  2010 рік 
 

Акціонерам ПАТ “ Біо мед скло”  

 
Правлінню ПАТ “ Біо мед скло” 

 
Державній комісії з цінних паперів 

 та фондового ринку України 
 

Висновок щодо фінансових звітів 
 

 1. Вступний параграф 
 

Відповідно до умов договору на проведення аудиту № 291 від 01.12.2010 р. приватне 
підприємство „Аудиторська фірма „Яніна”, яка здійснює свою діяльність на підставі 
свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1667, що видане за 
рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 (рішенням АПУ від  
30.11.2010 р. № 222/3 термін чинності свідоцтва продовжено до 30.11.2015 р.)  провело 
аудиторську перевірку повного пакету фінансових звітів загального призначення 
Публічного акціонерного товариства „Біо мед скло” (далі – ПАТ „Біо мед скло”, або – 
Товариство)  за   2010 рік, що додаються, у складі: 

 
• Баланс станом на 31 грудня 2010 року (форма № 1 у відповідності до П(С)БО 2);  
• Звіт про фінансові результати за 2010 рік (форма № 2 у відповідності до П(С)БО 3); 
• Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (форма № 3 у відповідності до П(С)БО 4); 
• Звіт про власний капітал за 2010 рік (форма № 4 у відповідності до П(С)БО 5); 
• Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (форма № 5),  опис важливих 

аспектів облікової політики, та інші пояснювальні примітки.  
 
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ „Біо мед скло” 

є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові 
акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, 
наказ про облікову політику та інші внутрішні положення Товариства. 
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2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти 

 
Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у 

фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової 
звітності несе управлінський персонал ПАТ „Біо мед скло”.  

Ця відповідальність стосується розробки, впровадження та застосування  
внутрішнього контролю  щодо підготовки та достовірного відображення інформації в  
фінансових звітах, який забезпечує їх достовірне представлення без суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, 
а також застосування облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.  

 
3. Відповідальність аудитора 
 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів нашого аудиту.    
Ми провели аудиторську перевірку  дотримуючись вимог Закону України „Про 

аудиторську діяльність” та норм Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та 
етики, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також відповідного планування і 
виконання аудиту  для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять 
суттєвих викривлень.  

Аудиторський висновок складено у відповідності з положеннями  МСА 700 
«Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального 
призначення».  

Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання  аудиторських 
доказів стосовно сум та їх розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від 
судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів 
внаслідок шахрайства або помилок.  

Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули ті аспекти внутрішнього 
контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ПАТ „Біо мед 
скло”.   

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
коректності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 
представлення фінансових звітів.  

Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є  достатньою та відповідною 
основою для висловлення аудиторської думки щодо  повного пакету фінансових звітів 
ПАТ «Біо мед скло» за 2010 рік. 

 
 
4. Аудиторський висновок 

 
На нашу думку, фінансові звіти представляють достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах,  фінансовий стан ПАТ „Біо мед скло” станом на 31 грудня 2010 року, його 
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату. 
Фінансова звітність ПАТ „Біо мед скло” складена у відповідності до облікових принципів, 
загальноприйнятих в Україні:  Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  
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Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів 
 
Наведена в цьому розділі аудиторського висновку інформація  не впливає на 

аудиторський висновок.  
У відповідності з вимогами „Положення щодо підготовки аудиторських 

висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 
розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, 
затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528, та рішення ДКЦПФР від 
30.10.2009 р. № 1355, в цьому розділі ми висловили аудиторську думку щодо розкриття 
інформації  за видами активів, розкриття інформації про зобов’язання, власний капітал, 
іншої суттєвої інформації.   

Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу 
для висловлення нашої думки  стосовно перелічених компонентів фінансових звітів.  
Впевненість, отримана під час аудиторської перевірки не стосується   точності сум, 
наведених в фінансових звітах, в межах рівня суттєвості. 

 
1.Опис обраної облікової політики. 
Фінансову звітність ПАТ „Біо мед скло” складено з використанням єдиної 

облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. 
Формування статей фінансової звітності здійснено у відповідності з вимогами Закону 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та національними 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з дотриманням наступних правил 
облікової політики: 

- активи відображались в обліку за умови очікування Товариством отримання 
економічних вигод в майбутньому; 

- при передачі в експлуатацію малоцінного інвентаря  здійснювалось нарахування 
100% зносу за рахунок операційних витрат; 

- дебіторська заборгованість визнавалась активом за умови визначення її 
достовірної суми і існування можливості отримання Товариством майбутніх економічних 
вигод; 

- передбачалось створення резерву сумнівних боргів за методом застосування 
абсолютної суми сумнівної заборгованості на основі аналізу  платоспроможності окремих 
дебіторів, в разі відсутності відповідних критеріїв резерв сумнівних боргів не 
створювався; 

- оцінка вартості запасів, переданих у виробництво, здійснювалась за 
середньозваженою собівартістю, облік витрат на виробництво та калькулювання 
собівартості здійснювався з застосуванням нормативного методу обліку; 

 - зобов’язання визнавались за умови існування можливості зменшення майбутніх 
економічних вигод і  можливості достовірного визначення суми зобов’язань; 

- дохід визначався в момент надходження активів або зменшення зобов’язань, які 
призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання власного капіталу за 
рахунок внесків власників); 

- витрати відображались одночасно із зменшенням економічних вигод у вигляді 
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 
капіталу ( за винятком зменшення капіталу  за рахунок його вилучення або розподілення 
власниками); 

- доходи і витрати відображались в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності 
на підставі принципів нарахування та відповідності. 

Для забезпечення достовірного відображення подій та операцій у фінансовій 
звітності  Наказом від 03.01.2010 р.  в облікову політику ПАТ „Біо мед скло” внесено 
наступні зміни: зміну  метода амортизації та обліку фінансових витрат. Метод амортизації 
основних засобів змінено з податкового на прямолінійний.  Ця зміна облікової політики 
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згідно з положеннями п. 13 П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, 
потребує перспективного висвітлення,  тобто розповсюджується на події і операції, які 
відбулись після дати зміни облікової політики. Змінився порядок обліку фінансових 
витрат - всі фінансові витрати без винятків визнаються витратами періоду. Вплив зміни 
облікової політики стосовно фінансових витрат на облік   операцій минулих періодів 
відображено в звітності шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок 
звітного року.  Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів 
попередніх років, відображено Товариством у відповідності з положеннями П(С)БО 6  
шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.   

 
2. Розкриття інформації за видами активів. 
2.1 Основні засоби. 

Основні засоби відображені в балансі за переоціненою вартістю. Переоцінка 
основних засобів і незавершених капітальних інвестицій на початок звітного періоду 
(31.12.2009 р.) була виконана професійними оцінювачами, ТОВ “Бюро Веритас Україна” 
(сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 7100/08 від 26.02.2008 р.) згідно з вимогами 
Закону України “Про оцінку майна, майнових прав і професійній оціночній діяльності в 
Україні”. В результаті переоцінки первісна вартість основних засобів збільшилась на 
162 142 тис. грн., сума накопиченої амортизації збільшилась на  65 295 тис. грн. 
Відповідно величина іншого додаткового капіталу за рахунок переоцінки основних 
засобів збільшилась на 96 847 тис. грн. Сума збільшення первісної вартості  капітальних 
інвестицій в результаті переоцінки на 31.12.2009 р. складає 3 957 тис. грн. Загальна 
вартість незавершених капітальних інвестицій на початок періоду з врахуванням 
переоцінки складає 20 377 тис. грн. Величина іншого додаткового капіталу за рахунок 
переоцінки незавершених капітальних інвестицій збільшилась на 3 957 тис. грн. 

Амортизація основних засобів протягом звітного періоду нараховувалась 
прямолінійним методом, метод нарахування амортизації змінено з податкового методу на 
прямолінійний наказом про облікову політику від 03.01.2010 р.  Товариство встановило 
наступні діапазони строків експлуатації основних засобів.  

Будинки, споруди та передавальні пристрої: 10 – 45 років, 
Машини та обладнання:   1-10 років, 
Транспортні засоби:          4-12 років, 
Інструменти, прилади, інвентар:      1-4 роки. 
 
На початок звітного періоду переоцінена первісна вартість основних засобів 

складає 310 127 тис. грн., переоцінений знос 137 871 тис. грн., переоцінена залишкова 
вартість 172 256 тис. грн.  Переоцінена вартість основних засобів, які вибули в звітному 
періоді складає  742 тис. грн., переоцінена сума їх зносу   208 тис. грн. Нарахована 
амортизація за звітній період складає 22 373 тис. грн.  

Інвентаризація  основних засобів і капітальних інвестицій проводилась 
Товариством згідно Наказу від 29.11.2010 р. № 48/1 в присутності аудиторів. 
Розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю об’єктів 
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів інвентаризаційна комісія не 
виявила.  

На дату складання фінансової звітності переоцінена первісна вартість основних 
засобів   складає 326 769 тис. грн., сума накопиченого зносу 160 036 тис. грн. Переоцінена 
вартість основних засобів переданих  в заставу складає 144 196 тис. грн. 

Переоцінена вартість капітальних інвестицій в придбання (спорудження) 
основних засобів та проведення їх  модернізації (реконструкцію) на кінець звітного 
періоду  становить 5 098 тис. грн.  
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На нашу думку дані про переоцінену  вартість основних засобів і капітальних 
інвестицій, суму нарахованого зносу розкриті в фінансовій звітності (Форма № 1) у 
відповідності з вимогами П(С)БО 7 „Основні засоби” та положеннями наказу про облікову 
політику Товариства на 2010 р. і  відображають достовірно і  в усіх суттєвих аспектах стан  
необоротних активів  ПАТ „Біо мед скло” на 31.12.2010 р. 

2.2 Запаси. 

Запаси відображені в фінансовій звітності Товариства по первісній вартості, 
готова продукція - по собівартості. Переоцінка запасів протягом звітного періоду не 
проводилась.  

Оцінка вибуття запасів при їх  передачі на виробництво, продажу та іншому 
вибутті здійснювалась Товариством у відповідності з прийнятою обліковою політикою – 
за середньозваженою собівартістю. Протягом звітного періоду застосовувався 
нормативний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості готової 
продукції.  

Інвентаризація  запасів проводилась Товариством згідно Наказу від 29.11.2010 р. 
№ 48/1 в присутності аудиторів. На кінець звітного періоду вартість виробничих запасів 
по даним обліку становить 6 013 тис. грн., в тому числі в розрізі класифікаційних груп за 
суттєвими статтями: сировина і матеріали     2 106 тис. грн., паливо 137 тис. грн., тара 413 
тис. грн.,  запасні частини 3 039 тис. грн.,  будівельні матеріали 214 тис. грн., інші 
матеріали 180 тис. грн.  Вартість готової продукції складає  81 176 тис. грн., вартість 
товарів  42 тис. грн.    

На нашу думку розкриття інформації про запаси в фінансовій звітності  
проведено Товариством  у відповідності до П(С)БО 9 „Запаси” і дає повну та достовірну 
інформацію про залишки запасів ПАТ „Біо мед скло” на 31.12.2010 р. 

2.3 Дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) в сумі 22 430 тис. грн. 
вказана в балансі за чистою реалізаційною вартістю. Товариство класифікувало поточну 
дебіторську заборгованість за товари, роботи (послуги) за строками непогашення 
наступним чином: до 12 місяців   22 430 тис. грн. Згідно з положеннями Наказу про 
облікову політику Товариства, величина резерву сумнівних боргів  встановлюється на 
основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів, а заборгованість вважається 
сумнівною, якщо період несплати перевищує 180 днів. Виходячи з  аналізу 
платоспроможності дебіторів,  резерв сумнівних боргів  в 2010 році Товариство не 
створювало. 

Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом відображає 
заборгованість по відшкодуванню податку на додану вартість в сумі  775 тис. грн.   

Дебіторська заборгованість за виданими авансами постачальникам та отриманим 
передплатам складає 1 484 тис. грн. Дебіторська заборгованість пов’язаних сторін (рядок 
200 Балансу)  на 31.12.2010 р. складається: 

ТОВ “Бучанський завод склотари”                    4 114,1  тис. грн. 
DRUJBA GLASSWORKS  SA                                227,2  тис. грн. 
STIROM  SA                                                          1 110,3  тис. грн.  
YIOULA GLASSWORKS SA                                1 521,4  тис. грн.           
ВСЬОГО                                                                6 973,0  тис. грн. 

На нашу думку визнання, оцінка та класифікація сум поточної дебіторської 
заборгованості здійснено у відповідності з вимогами П(С)БО 10 „Дебіторська 
заборгованість ” і в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображає  стан 
дебіторської заборгованості Товариства  на 31.12.2010 р.  
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2.4 Грошові кошти. 

В балансі ПАТ „Біо мед скло” відображені залишки грошових коштів та їх 
еквівалентів в національній валюті  в сумі 14 338 тис. грн. та іноземній валюті в сумі 452 
тис. грн., які підтверджуються виписками банку на дату складання фінансової звітності.  

3. Розкриття інформації про зобов’язання. 

3.1 Забезпечення наступних витрат і платежів.  

Товариство визнає зобов’язання  по виплатам працівникам за невідпрацьований 
час і нараховує забезпечення на виплату відпусток працівникам. Залишок  забезпечення  
на виплату відпусток на початок звітного періоду складає 804 тис. грн., нараховано у 2010 
році  - 866 тис. грн., використано в звітному році 785 тис. грн. Залишок забезпечень на 
виплату відпусток  на 31.12.2010 р. складає 885 тис. грн.   

Товариством створено забезпечення по податковим ризикам  в сумі нарахованих 
за результатами податкової перевірки штрафних санкцій в сумі 3 438 тис. грн. На дату 
складання аудиторського висновку Товариство подало до суду позов до податкової 
інспекції про скасування штрафних санкцій.   

Розкриття інформації про забезпечення наступних витрат і платежів  в фінансовій 
звітності надає в усіх суттєвих аспектах інформацію про суми нарахованих та 
використаних Товариством в поточному році забезпечень, та їх залишок  на 31.12.2010 р. 

3.2 Довгострокові зобов’язання. 

Довгострокові зобов’язання відображаються Товариством в балансі  за сумою 
погашення без врахування процентів, які визнаються витратами періоду.  Протягом 
звітного періоду  кредитні кошти Товариство не отримувало. Довгострокові зобов’язання 
перед Європейським банком реконструкції  та розвитку по довгостроковому кредиту в 
сумі 10 000 000 EUR мають дату погашення  28.12.2014 р. Процентна ставка по кредиту 
складає 3,05% + EURIBOR. Протягом звітного періоду Товариство повернуло заплановану 
кредитною угодою частину заборгованості. Довгострокові зобов’язання по кредитній 
угоді, які відображені  в рядку 440 балансу, складають  48 460 тис. грн.  

Загальна вартість довгострокових позик в євро, отриманих від нерезидента - 
пов’язаної особи „Югласс Холдінг Лімітед”, Кіпр складає на дату балансу  73 385 тис. грн. 
Протягом звітного періоду позики не повертались. Дата погашення довгострокових позик 
– 2012 рік. Співвідношення сум довгострокових зобов’язань до вартості активів на 
початок звітного періоду складає 57%. 

Відстрочені податкові зобов’язання розраховувались Товариством на підставі 
таких показників.  

31.12.2010 р.              31.12.2009 р. 
                                                                                                                                            тис. грн. 

Складові відстроченого податкового активу: 
Забезпечення наступних витрат                                      221                               - 
Аванси отримані від покупців                                         198                               - 
Всього відстрочений податковий актив                         419                               -  
 
Складові відстроченого податкового  зобов’язання 
Основні засоби (дооцінка)                                             (18 335)                    (18 335) 
Аванси сплачені постачальникам                                    (371)                           -  
Запаси (матеріальна складова)                                         (149)                           -                   
Всього відстрочене податкове зобов'язання                (18 855)                         - 
 
Чисте відстрочене податкове зобов'язання                   (18 436)                  (18 335) 
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Товариство визнало відстрочені податкові зобов’язання на кінець звітного 
періоду в сумі   18 436 тис. грн. В тому числі: 18 335 тис. грн. - відстрочений податок на 
прибуток  по операціям  переоцінки необоротних активів за рахунок зменшення 
додаткового капіталу, 101 тис. грн. –  сума відстроченого податку на прибуток, що 
включена до Звіту про фінансові результати. 

 
В рядку балансу  “Інші довгострокові зобов'язання” товариство відобразило 

розстрочені зобов'язання перед Пенсійним фондом в сумі 501 тис. грн. 
 
Визнання, облік та оцінка довгострокових зобов’язань Товариства станом на 

31.12.2010 р. в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогами П(С)БО 11 “Зобов’язання” 
та П(С)БО 17 “Податок на прибуток” . 

3.3 Поточні зобов’язання. 

Поточні зобов’язання  по короткостроковому кредиту банку і сума банківського 
овердрафту складають на кінець звітного періоду  12 329 тис. грн. Поточна заборгованість 
за довгостроковими зобов’язаннями по кредиту ЄБРР складає на кінець періоду  17 622 
тис. грн.  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи (послуги) на кінець звітного 
періоду складає  7 976  тис. грн. 

До складу поточних зобов’язань Товариством включено: поточні зобов’язання за 
розрахунками з одержаних авансів в сумі 792 тис. грн.; поточні зобов’язання по 
розрахункам з бюджетом в сумі 1 019 тис. грн.; поточні зобов’язання по розрахункам з 
фондами соціального страхування  і з оплати праці в сумі 613 тис. грн. 

Поточні зобов’язання із розрахунків з пов’язаними сторонами (внутрішніх 
розрахунків) на 31.12.2010 р. складаються з: 

  ТОВ “Бучанський завод склотари”                            1 325,4 тис. грн.  
NEW GLASS S A                                                             179,7 тис. грн  
DRUJBA GLASSWORK S A                                         2 637,3 тис.грн. 
YIOULA GLASSWORK S A                                       910,4 тис.грн. 
ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД            20 818,2 тис. грн.  
Всього із внутрішніх розрахунків            25 871,0 тис. грн.   

          
До складу інших поточних зобов’язань в сумі 725 тис. грн. включено залишки на 

рахунках обліку податкового кредиту з податку на додану вартість, інші поточні 
зобов’язання.  

Класифікація та оцінка зобов’язань, наведених у фінансовій звітності, на нашу 
думку подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про стан поточної 
кредиторської заборгованості Товариства на 31.12.2010 р. у відповідності із вимогами 
П(С)БО 11 „Зобов’язання”.  

 

3.3 Розкриття інформації про статутний  капітал. 

Для приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства «Біомедскло» у 
відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Загальними 
зборами акціонерів ВАТ «Біомедскло» 19.08.2010 р. було прийнято рішення про зміну 
типу і найменування Відкритого акціонерного товариства «Біомедскло» на Публічне 
акціонерне товариство «Біо мед скло» та внесено відповідні зміни до Статуту. Товариство 
здійснило у виконавчому комітеті Житомирської міської ради 30.08.2010 р. державну 
реєстрацію Статуту в новій редакції та отримало нове Свідоцтво про державну 
реєстрацію.  
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ПАТ „Біо мед скло” створено шляхом приватизації державного підприємства 
„Житомирський завод „Біомедскло”. Розміщення акцій ПАТ „Біо мед скло” здійснювалось 
за приватизаційні майнові сертифікати, грошові кошти та компенсаційні сертифікати. 
Державна частка акцій статутного фонду ПАТ „Біо мед скло” (635 916 акцій) була 
продана за грошові кошти 31.07.2002 р. Станом на 31.12.2010 р. державна частка майна в 
статутному фонді ПАТ „Біо мед скло” відсутня.  

В статті „Статутний капітал” фінансової звітності наведена зафіксована в 
установчих документах ПАТ „Біо мед скло” загальна вартість активів, які є внеском 
учасників (власників) до статутного капіталу.  

На початок звітного періоду величина статутного капіталу становила 
17 635 000,00   грн.  Величина статутного капіталу на дату балансу складає 17 635 000,00  
грн. Структура статутного капіталу –  176 350 000 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,10 грн. Статутний капітал сплачено повністю грошовими коштами.  

На 31.12.2010 року акціями  ПАТ „Біо мед скло” володіють 888 власників. Це 
чотири юридичні особи і 884 фізичних осіб. Більше ніж 10% акцій володіє юридична 
особа Югласс Холдінгз Лімітед,  Кіпр, якій належить 174 565 560 акцій номінальною 
вартістю 17 456 556,00 грн., що складає  98,9881% статутного капіталу.  

Фізичні особи  володіють 1 775 502  акцій номінальною вартістю 177 550,20 грн., 
що складає 1,006806 % статутного капіталу, рештою акцій номінальною вартістю 893,8 
грн. володіє решта власників – юридичних осіб.  

Ведення  реєстру  власників  іменних  цінних  паперів   до    переведення  акцій   в 
бездокументарну  форму здійснювалось незалежним реєстратором - ТОВ „Компанія 
„Базис-реєстр”. Товариством 22 жовтня 2010 р. укладено договір з ВАТ «Національний 
депозитарій України» про обслуговування емісії цінних паперів. 01 листопада 2010 р. 
Товариство уклало договір з ТОВ «Фондова компанія «Фаворит» про відкриття рахунків у 
цінних паперах власникам акцій ПАТ «Біо мед скло» на дату припинення ведення реєстру.   

На дату складання звіту цінні папери зберігаються власниками в депозитаріях:  

- ВАТ “Національний депозитарій України”, зберігач - ТОВ “Фондова компанія 
“Фаворит”, загальна кількість рахунків у цінних паперах 884; 

- ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” – загальна кількість 
рахунків у цінних паперах по зберігачах – 6 (шість) в тому числі по зберігачам:  

- ПрАТ  “Фондова компанія “Автоальянс-Інвест”- 1 (один),  

- ПАТ “Корпоративний та інвестиційний банк Креді Агріколь” – 4 (чотири), 

- ПАТ “Банк Фінанси і кредит” – 1 (один). 

24 вересня 2010 р. ПАТ «Біо мед скло» отримано свідоцтво про реєстрацію 
закритого (приватного) випуску 176 350 000 акцій  номінальною вартістю 0,10 грн  на 
загальну суму 17 635 000 грн., форма існування – бездокументарна. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій видано Житомирським територіальним управлінням ДКЦБР, 
реєстраційний номер 59/06/1/10, дата реєстрації 24.09.2010 р.  Розміщення акцій відбулось 
протягом січня-лютого 2011 року.  

Перелік документів на підставі яких зроблено аудиторський висновок про сплату 
статутного капіталу попереднього випуску  акцій наведено нижче. 
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Перелік внесків, здійснених в оплату за акції на 1-му етапі: 
 

№ 
п/п 

ПІБ особи, від 
якої отримано 
внесок, назва 
підприємства 

Реквізити договору, згідно 
з яким особа купує акції, 
що пропонуються до 

розміщення 

Вид та 
розмір внеску 
(фактично 
внесено) 

Вид, дата та номер документів, 
що підтверджують сплату 

1 Югласс 
Холдінгз 
Лімітед,  
Кіпр 

Договір куплі-продажу 
акцій № 1 від 20.07.09 р. 
на придбання 99 584 998 
шт. простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 
розмірі 

9 958 499,80 
грн. 

Пл/д № 1 від 29.07.09 р. АТ 
«Каліон Банк Україна», м. Київ. 
Виписка банку за 29.07.2009 р. 

2 Ковальчук 
 Марія 

Миколаївна 

Договір куплі-продажу 
акцій № 2 від 20.07.09 р. 
на придбання 271 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі  27,10 
грн. 

Квитанція Житомирського РУ 
«Приватбанк» № 1994.357.1 від 
20.07.09 р.  Виписка банку за 

21.07.09 р. 

3 Семашко 
Олександр 
Андрійович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 3 від 20.07.09 р. 
на придбання 21257 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 
розмірі 

2125,70  грн. 

Меморіальний ордер № ПН 
2830263 від 27.07.09 р. Запорізької 
ф-ії АКБ «Форум». Виписка банку 

за 28.07.09 р. 

4 Цурканюк 
Надія 

Василівна 

Договір куплі-продажу 
акцій № 4 від 22.07.09 р. 
на придбання 179 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 17,90 
грн. 

Квитанція Житомирського РУ 
«Приватбанк» № 1970.330.3 від 
22.07.09 р.  Виписка банку за 

23.07.09 р. 

5 Осипенко 
Олександр 

Володимирович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 5 від 23.07.09 р. 
на придбання 221997 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 
розмірі 

22199,70 грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» №1012.298.1 від 

25.07.09 р. Виписка банку за 
27.07.09 р. 

6 Осипенко  
Ірина 

Олександрівна 

Договір куплі-продажу 
акцій № 6 від 23.07.09 р. 
на придбання 4171 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 417,10  
грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» №1012.299.1 від 

25.07.09 р. Виписка банку за 
27.07.09 р. 

7 Засідкович 
Олег 

Маркіянович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 7 від 24.07.09 р. 
на придбання 328599 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 
розмірі 

32859,90 грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 2050.392.2 від 

24.07.09 р. Виписка банку за 
27.07.09 р. 

8 Демчук 
Павло 

Дмитрович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 8 від 24.07.09 р. 
на придбання 486 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 48,60 
грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» №1213.306.1 від 

24.07.09 р. Виписка банку за 
27.07.09 р. 

9 Писарчук 
Олександр 
Леонідович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 9 від 27.07.09 р. 
на придбання 680 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 68,00 
грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 1213.310.1 від 

27.07.09 р. Виписка банку за 
28.07.09 р. 

10 Хільман 
Володимир 
Іванович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 10 від 30.07.09 р. 
на придбання 345 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі  34,50  
грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 2050.538.1 від 

31.07.09 р. Виписка банку за 
03.08.09 р. 

11 Чернов 
Олександр 
Семенович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 11 від 31.07.09 р. 
на придбання 8343 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 834,30  
грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 2050.552.1 від 

31.07.09 р. Виписка банку за 
03.08.09 р. 
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12 Крамаровський 
Валерій 

Вацлавович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 12 від 04.08.09 р. 
на придбання 217 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 21,70  
грн. 

Квитанція ТВБВ № 14 
«Приватбанку» № 923.38.1 від 
05.08.09 р. Виписка банку за 

06.08.09 р. 

13 Крамаровський 
Валерій 

Вацлавович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 13 від 04.08.09 р. 
на придбання 85 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 8,50  
грн. 

Квитанція ТВБВ № 14 
«Приватбанку» № 923.37.2 від 
05.08.09 р. Виписка банку за 

06.08.09 р. 

14 Хільман 
Сергій 

Володимирович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 14 від 05.08.09 р. 
на придбання140 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 14,00  
грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 1405.66.1 від 

06.08.09 р. Виписка банку за 
07.08.09 р. 

15 Іванюк 
Олена 

Василівна 

Договір куплі-продажу 
акцій № 15 від 06.08.09 р. 
на придбання15377 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 
розмірі 

1537,70  грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 1736.11.3 від 

07.08.09 р. Виписка банку за 
07.08.09 р. 

16 Куликівська 
Наталія 
Петрівна 

Договір куплі-продажу 
акцій № 16 від 06.08.09 р. 
на придбання40279 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 
розмірі 

4027,90  грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 1736.10.2 від 

07.08.09 р. Виписка банку за 
07.08.09 р. 

17 Корзун 
Тетяна 
Василівна 

Договір куплі-продажу 
акцій № 17 від 06.08.09 р. 
на придбання38 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 3,80  
грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 1736.11.1   від 

07. 08.09 р. Виписка банку за 
07.08.09 р. 

18 Ненько 
Сергій 
Іванович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 18 від 06.08.09 р. 
на придбання 10210 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 
розмірі 

1021,00 грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 1962.141.1 від 

06.08.09 р. Виписка банку за 
07.08.09 р. 

 

 
Перелік внесків, здійснених в оплату за акції на 2-му етапі: 

 
19 Чернов 

Олександр 
Семенович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 19 від 10.08.09 р. 
на придбання 20000 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 
розмірі 

2000,00  грн. 

Квитанція  № 10396 ВАТ ВТБ 
Банку від 10.08.09 р. Виписка 

банку за 10.08.09 р. 

20 Засідкович 
Олег 

Маркіянович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 20 від 10.08.09 р. 
на придбання 2711 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 271,10 
грн. 

Квитанція  ф-ії «Розрахункового 
центру «Приватбанку» № 

12123.3.1 від 11.08.09 р. Виписка 
банку за 12.08.09 р. 

21 Осипенко 
Олександр 

Володимирович 

Договір куплі-продажу 
акцій № 21 від 10.08.09 р. 
на придбання 1831 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 

розмірі 183,10 
грн. 

Квитанція  Житомирського РУ 
«Приватбанку» № 1962.284.1 від 

12.08.09 р. Виписка банку за 
13.08.09 р. 

22 Югласс 
Холдінгз 
Лімітед,  
Кіпр 

Договір куплі-продажу 
акцій № 22 від 10.08.09 р. 
на придбання 809385 шт. 
простих іменних акцій 
додаткового випуску 

Грошові 
кошти в 
розмірі 

80938,50 грн. 

Пл/д № 2 від 13.08.09 р. АТ 
«Каліон Банк Україна», м. Київ. 
Виписка банку за 13.08.2009 р. 
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3.4. Розкриття інформації про інший додатковий капітал. 

Складові статті «Інший додатковий капітал»  та її зміни в результаті переоцінки 
основних засобів на 31.12.2009 року,  та зміни іншого додаткового капіталу протягом 
звітного періоду розкриті нижче.  

   Рахунок 423 «Інший додатковий капітал»                                                                                     
             
Початкове сальдо на 31.12.2009 р. (тис. грн.)                          29 725                                                                                
Виправлення помилок 2009 р.                                                     3 021 
Дооцінка ОЗ                                                                                 96 847 
До оцінка 151 рахунку                                                                  3 957 
Відстрочені податкові зобов'язання                                        - 18 335 
Вибуття переоцінених ОЗ  протягом 2010 р.                                -201                                                    
Сальдо на 31.12.2010 р.                                                               115 014             

3.5 Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку 

Фінансові результати діяльності Товариства, які наведені в Звіті про фінансові 
результати за 2010  рік – прибутки в сумі 6 710 тис. грн.  Доходи Товариства від реалізації 
товарів, робіт (послуг) обліковувались на підставі первинних документів і склали за 
звітний період 143 219 тис. грн. Об’єми реалізації пов’язаним сторонам за звітний період 
складають  

ТОВ «БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ» 9 071  тис. грн.  

YIOULA GLASSWОRKS  3 459  тис. грн.    

Всього                                                        12 530  тис. грн. 

Собівартість реалізованої продукції складає 123 016 тис. грн., валовий прибуток  
21 181 тис. грн.  

До складу інших операційних доходів в сумі 33 820 тис. грн.  включено доходи 
від  продажу іноземної валюти в сумі 12 916 тис. грн. та доходи від операційної курсової 
різниці в сумі 20 904 тис. грн.  

До складу інших операційних витрат в сумі 20 588 тис. грн. включено витрати по 
операціям з продажу іноземної валюти  в сумі 13 013 тис. грн. та витрати від операційних 
курсових різниць в сумі 7 575 тис. грн. 

Від операційної діяльності підприємство  отримало прибуток в сумі  22 975                  
тис. грн. До складу інших  доходів в сумі 3 313 тис. грн. включено доходи від списання 
кредиторської заборгованості, доходи від продажу основних засобів, суми отриманих 
штрафів. До складу інших витрат включено втрати від списання запасів, втрати від 
списання сумнівних боргів, суми сплачених штрафних санкцій.  До складу фінансових 
витрат включено суми нарахованих процентів по кредитам. 

Наведені в фінансовій звітності  показники на нашу думку подають достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансові результати діяльності  Товариства за  
2010 рік  у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

3.6 Розкриття інформації в “ Звіті про власний капітал” 
 
В “Звіті про власний капітал” відображено коригування сальдо нерозподіленого 

прибутку на початок звітного періоду на загальну  суму 5 128 тис. грн., що обумовлено 
змінами облікової політики та виправленнями помилок, які вплинули на величину 
непокритого збитку  попередніх років.   
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Фінансові витрати в сумі 5 235 тис. грн., що були нараховані та сплачені 
протягом 2009 року  у відповідності з умовами кредитної угоди, не включались до складу 
фінансових витрат, а капіталізувались. В 2010 році Товариство змінило порядок обліку 
фінансових витрат - всі фінансові витрати без винятків визнаються витратами періоду, і 
відобразило ці зміни у фінансовій звітності у відповідності з вимогами  п. 12 П(С)БО 6 
«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» шляхом збільшення сальдо 
непокритих збитків на початок звітного періоду на 5 235 тис. грн. 

Товариство зменшило величину нерозподіленого збитку на 107 тис. грн. 
виправляючи зайво  нараховану амортизацію.  Загальна сума коригувань, що відображені 
в  “Звіті про власний капітал” склала 5 128 тис. грн. 

 
3.7 Розкриття інформації щодо вартості чистих активів. 

Розрахункова вартість чистих активів Товариства на початок звітного періоду  
складає  19 389 тис. грн. Так як розмір статутного капіталу становить 17 635 тис. грн., то 
вартість чистих активів на початок звітного періоду відповідає вимогам діючого 
законодавства.  Вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 20 971  тис. 
грн., відповідно, розмір власного капіталу  більше величини статутного капіталу, що 
дозволило Товариству приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу у 
відповідності з положеннями статті 15 «Збільшення статутного капіталу»  Закону України 
«Про акціонерні товариства». 

3.8 Розкриття особливої інформації.   

 За звітний період Товариство повідомляло про наступну особливу інформацію: 
Дата розміщення:  15.04.2010 р. 
Дата здійснення дії:  13.04.2010 р. 
Назва повідомлення:  Особлива інформація. 
Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
За рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "Біомедскло", що відбулися 13 

квітня 2010 р. ( протокол № 21 від 13.04.2010 р.) зареєстровані зміни у складі посадових 
осіб:  

Звільнено з посади Голови Правління та призначено (терміном на 3 роки) на 
посаду члена Наглядової ради Анастасіо Поулопоулоса. Відкликано з посади заступника 
Голови Правління та призначено (терміном на 3 роки) на посаду Голови Правління 
Чечайлюка Юрія Петровича.  

Відкликано з посади члена Правління та призначено (терміном на 3 роки) на 
посаду заступника Голови Правління Жаркова Людвіга Анатолійовича. Відкликано з 
посади члена Наглядової ради Теодороса Житуніса.  

 
Дата розміщення:  26.05.2010 р. 
Дата здійснення дії:  25.05.2010 р. 
Назва повідомлення:  Особливо-важлива інформація.  
Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
На підставі заяви про звільнення за угодою сторін звільнено з посади Голови 

Правління ВАТ «Біомедскло» Чечайлюка Юрія Петровича. Виконання обов’язків Голови 
Правління ВАТ «Біомедскло» покладено на заступників голови правління ВАТ 
«Біомедскло» Жаркова Людвіга Анатолійовича та Бойко Миколу Миколайовича.  

Дата розміщення:  01.07.2010 р. 
Дата здійснення дії:  01.07.2010 р. 
Назва повідомлення:  Повідомлення про проведення загальних зборів.  
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів. 
Правління ВАТ “Біомедскло” повідомило про скликання 19 серпня 2010 р. 

позачергових Зборів Акціонерів Товариства на розгляд яких винесено питання, щодо 
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приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства «Біомедскло» у відповідність 
з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»:  

1. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної 
форми існування в бездокументарну (дематеріалізація), в тому числі:  

визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що 
підлягають дематеріалізації; визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в 
цінних паперах власникам акцій Товариства; визначення дати припинення ведення 
реєстру незалежним реєстратором; затвердження рішення про дематеріалізацію акцій; 
прийняття рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій та затвердження порядку 
вилучення сертифікатів акцій. 

2. Прийняття рішення про вибір типу акціонерного товариства та зміну 
найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з 
Законом України «Про акціонерні товариства». 

3. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, в тому 
числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України 
«Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту Товариства, 
затвердження уповноваженої особи на підписання статуту. 

4. Відкликання та обрання виконавчого органу Товариства; обрання Голови і 
членів Правління Товариства;  відкликання Ревізійної комісії; обрання нового складу 
Ревізійної комісії Товариства. Відкликання Наглядової ради та обрання нового складу 
Наглядової ради Товариства.  

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у "Відомості 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №118 від 01.07.2010 р. 

Дата розміщення:  20.08.2010 р. 
Дата здійснення дії:  19.08.2010 р. 
Назва повідомлення:  Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства. 
Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ВАТ «Біомедскло», які відбулися 

19 серпня 2010 р. (Протокол № 22) було прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб Товариства, а саме: 

Головою правління терміном на 3 роки обрано Жаркова Людвига Анатолійовича. 
Членом Правління терміном на 3 роки обрано Романчука Олександра 

Васильовича  
Дата розміщення:  12.11.2010 р. 
Дата здійснення дії:  12.11.2010 р. 
Назва повідомлення:  Повідомлення про проведення загальних зборів. 
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів. 
На підставі протоколу наглядової ради № 4/1 від 01.10.2010 р. правління ПАТ 

«Біо мед скло», повідомило про проведення 16 грудня 2010 р. позачергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Біо мед скло», на розгляд яких винесено питання про збільшення 
статутного капіталу Товариства  (збільшення кількості акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків) та  здійснення закритого (приватного) 
розміщення акцій ПАТ «Біо мед скло». 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені 
“Відомості Державної комісії з цінних паперів  та  фондового ринку“  №  213 від 
15.11.2010 р. 

Розмір статутного капіталу ПАТ «Біо мед скло»   планується збільшити на  
79 357 000,00 грн. шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 793 575 000 шт. 

Дата розміщення: 17.12.2010 р. 
Дата здійснення дії: 16.12.2010 р. 
Назва повідомлення:  Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.  
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Вид інформації:  Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних 
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу. 

Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Біо мед скло», які відбулися 16 грудня 2010 року (Протокол № 23 від 16 
грудня 2010 р. ), прийнято рішення  про збільшення розміру статутного капіталу 
Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків, закрите (приватне) розміщення акцій. Статутний капітал  Товариства 
збільшується шляхом закритого (приватного) розміщення 793 575 000 (сімсот дев’яносто 
три мільйони п’ятсот сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій існуючої 
номінальної вартості на суму 79 357 500,00 грн. (сімдесят дев’ять мільйонів триста 
п’ятдесят сім тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). Форма існування простих іменних акцій 
бездокументарна. Ціна акцій, що розміщуються, становить 0,10 грн. ( десять копійок), яка 
не нижча за номінальну та ринкову вартість. Ринкова вартість акцій  Товариства 
визначена, у відповідності до чинного законодавства, суб’єктом оціночної діяльності - 
Підприємством з іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ВЕРІТЕКС» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності України 
№9940/10 від 09.09.2010р.), місцезнаходження: 01001, м.Київ, Печерський район, вул. 
Архітектора Городецького, будинок 11-В, станом на день, що передує дню  повідомлення 
акціонерів про проведення Зборів і складає 0,10 грн. (нуль грн. десять копійок).  

Переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії пропорційно 
частці належних їм акцій реалізується з 03 січня 2011 року по 25 січня 2011 року 
(включно). Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від 
використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не 
передбачається. Розміщення акцій додаткового випуску здійснюється у два етапи: 1-й етап 
з 26.01.2011 р. по 09.02.2011 р. (включно), 2-й етап з 10.02.2011 р. по 25.02.2011 р. 
(включно). 

Дата розміщення: 20.12.2010 р. 
Дата здійснення дії: 16.12.2010 р. 
Назва повідомлення: Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій. 
Вид інформації:  Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій. 

Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Біо мед скло», які відбулися 16 грудня 2010 року (Протокол № 23 від 16 
грудня 2010 р. ), прийнято рішення здійснити викуп акції у акціонерів, які зареєструвалися 
для участі в загальних зборах та вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували 
за прийняття черговими загальними зборами акціонерів рішення про збільшення 
статутного капіталу товариства та звернулися до товариства з письмовою заявою. 
Викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення 
статутного капіталу ПАТ «Біо мед скло» здійснюється за ціною 0,10 грн. (нуль грн..10 
копійок). Викуп здійснюється шляхом укладення договорів купівлі-продажу простих 
іменних акцій ПАТ «Біо мед скло» з акціонерами. Акціонери, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах акціонерів та проголосували проти прийняття рішення, що стало 
підставою для обов’язкового викупу належних їм акцій, в сукупності володіють 680051 
шт. простих іменних акцій , на загальну суму 68 005,10 грн. (Шістдесят вісім тисяч п’ять 
гривень 10 копійок) гривень, що складає 0,3856 % від статутного капіталу Товариства.  
Найменування юридичної особи акціонера, який володіє 10 і більше відсотками акцій 
станом до викупу акцій - «Юглас Холдінгз Лімітет» - володіє 174 565 560 штуками 
простих іменних акцій, що складає 98,9881% статутного капіталу Товариства. 
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