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Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації
      Зміни та доповнення в розділі "Узагальнені дані квартальної інформації"

Вступ
      Публічне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" спеціалізується на виробництві легкових, вантажних
автомобів, автобусів, тролейбусів, інших транспортних засобів.

Розділ I. Основні відомості про емітента
      1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс"
      Скорочене: АТ "АК "Богдан Моторс"
      1.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію - 606980
      Дата державної реєстрації - 07.06.1993
      Місцезнаходження Територія (область) м. Київ, 04176, м. Київ, Електриків, 29-А.
      Міжміський код, телефон та факс емітента - 044 351 77 58, 044 351 7492
      Електронна поштова адреса емітента - Інформація відсутня
     
      1.3. Завод заснований у 1955 році, як державне авторемонтне підприємство.В 1959 році в зв'язку з освоєнням нової продукції завод
перейменовано в машинобудівний.В 1967 році в зв'язку з розширенням номенклатури продукції завод перейменовано в
автомобільний.Відповідно до рішення Фонду державного майна України, наказ від 28 грудня 1995 року № 59-АТ державне підприємство
"Луцький автомобільний завод" перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Луцький автомобільний завод"на виконання Указу
Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання
приватизаційних сертифікатів".В квітні 2000 р. приватизація ВАТ "ЛуАЗ" була завершена. Фондом держмайна проведений 100% розподіл
акцій Товариства через Центри сертифікатних аукціонів та комерційний конкурс. Державна частка в Статуті АТ "АК Богдан Моторс"
відсутня.Станом на 31.12.2010 р. Статутний капітал АТ "АК Богдан Моторс" 1 081 722 653 грн.Товариство входить до складу Корпорації
"Богдан", яку було створено з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів з виробництва автомобільної техніки.
      Інформація відсутня
      1.5. Організаційна структура Товариства включає допоміжне виробництво, служби та відділи для забезпечення життєдіяльності
Товариства, а також Виробничий департамент, в який входять:-складальне виробництво;-цех здачі автомобілів; -фарбувальне
виробництво.На підприємстві були створені суб'єкти господарювання з метою зменшення фінансового навантаження на основне
виробництво, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів, трудових ресурсів, зменшення витрат на утримання
невиробничої сфери.Станом на 30.06.2011 р. АТ "АК "Богдан Моторс" має п'ять дочірніх підприємств: 1.Дочірнє підприємство
"Автоскладальний завод № 1" Публічного акціонерного товариства "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс", яке знаходиться за адресою:
Україна, 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 42. 2.Дочірнє підприємство "Автоскладальний завод № 2" Публічного
акціонерного товариства "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс", яке знаходиться за адресою: Україна, 04176, Київська область, м. Київ,
вул. Електриків, 29-А. 3.Дочірнє підприємство "Автоскладальний завод № 3" Відкритого акціонерного товариства "Луцький автомобільний
завод", яке знаходиться за адресою: Україна, 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, 60. 4.Дочірнє підприємство "Науковотехнічний центр "ЛуАЗ" Відкритого акціонерного товариства "Луцький автомобільний завод", яке знаходиться за адресою: Україна, 43010,
Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 42. 5.Дочірнє підприємство Центр "Дозвілля" Відкритого акціонерного товариства "Луцький
автомобільний завод", яке знаходиться за адресою: Україна, 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 42.
      1.7. Статутний капітал (грн.) - 1081722653
      Протягом звітного періоду не мали місце зміни розміру статутного та власного капіталу.
     
      1.8. Найменування - Корпорація "Богдан" Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А.
      АТ "АК «Богдан Моторс», як Засновник, входить в Корпорацію "Богдан"..Реквізити Корпорації "Богдан":- код ЄДРПОУ 33549322;- дата
реєстрації 17 жовтня 2006 року; Корпорація об"єднує підприємства відповідно до Господарського кодексу України та є господарською
організацією, яка створена згідно з рішенням Зборів Засновників Корпорації "Богдан" (протокол № 1 від 22 лютого 2005 року), а також на
підставірішення Антимонопольного комітету України № 118-р від 29 квітня 2005 року про надання дозволу на концентрацію та на
створення Корпорації "Богдан", і далі діє відповідно до Статуту, згідно Господарського кодексу України та інших законів України.
      1.9. Протягом звітного періоду проводились збори:
     
      - дата зборів - 29.04.2011;
      - вид зборів - чергові;
      - кворум загальних зборів – 89,05%;
      - питання порядку денного зборів:
      1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
      2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
      3. Звіт Наглядової ради за 2010 рік.
      4. Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 рік.
      5. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків
та затвердження фінансового плану на 2011 рік.
      6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у без документарну форму існування
(дематеріалізацію). Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняте рішення про
дематеріалізацію.
      7. Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.
      8. Обрання зберігача та затвердження умов договору з ним.
      9. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Визначення дати припинення ведення
реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Визначення дати припинення операцій в системі реєстру.
      10. Встановлення порядку вилучення сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізується.
      11. Затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію
      12. Визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру.
      13. Визначення органу або представника(ів) товариства, уповноваженого(них) на здійснення переводу випуску акцій в бездокументарну
форму.
      14. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків.
      15. Про закрите (приватне) розміщення та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
      16. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації

акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, щодо затвердження результатів розміщення
акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
      17. Визначення уповноважених осіб Товариства по забезпеченню організації розміщення акцій.
      18. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про
розміщення.
      19. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
      20. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів
Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради
Товариства
      21. Прийняття рішення про припинення дочірнього підприємства товариства шляхом його перетворення.
      22. Внесення змін до статуту товариства..
     
      - результати розгляду питаннь порядку денного із зазначенням кількості голосів «за», «проти» і «утримались»:
      1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
     
      1. Цимбал О.О. – Голова Комісії
      2. Припутень Л.О.,
      3. Година О.М.,
      4. Кліменко І.Ю.,
      5. Круть С.О.,
      6. Максимович Х.Є.
      Результат голосування:
      „За” – 3 776 294 803 голосів, - 98% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      3. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів, - 99,99995% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 2 000 голосів, - 0,00005% від загальної кількості присутніх на зборах
     
      4. 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2010 рік.
      2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу товариства за 2010 рік
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      5. 1.Затвердити результати діяльності товариства за 2010 рік
      2. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2010 рік
      3. Визначити, що покриття збитків здійснити за рахунок резервного фонду та за рахунок прибутків минулих періодів.
      4. Затвердити фінансовий план на 2011 рік
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів, 100% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      6. 1. Прийняти рішення про переведення акцій товариства з документарної форми випуску в бездокументарну (дематеріалізацію).
      2. Встановити, що власники іменних цінних паперів будуть повідомлятися про прийняте рішення про де матеріалізацію простими
листами.
      Реквізити Товариства:
      Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»
      Скорочене найменування: АТ «АК «Богдан Моторс».
      Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01 №606980, видане Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією “07”
червня 1993 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про
державну реєстрацію 1 071 105 0033 025533.
      Місцезнаходження товариства: 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок, 29А.
      Адреса для поштових повідомлень: 04176, місто Київ, вулиця Електриків, будинок, 29А.
      Телефон: (044) 351 77 58
      Перелік посадових осіб товариства, які мають право діяти від імені товариства без доручення: Голова Правління Старосуд віталій
Михайлович .
      Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
      Вид цінних паперів (із зазначенням типу): акції прості іменні.
      Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску): свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер №414/1/08, дата

реєстрації “16” жовтня 2008 року.
      Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0300401009;
      Номінальна вартість акцій даного випуску: 0,25 (двадцять п’ять копійок) грн.
      Кількість випущених акцій даного випуску 4 326 890 612 (чотири мільярди триста двадцять шість мільйонів вісімсот дев’яносто тисяч
шістсот дванадцять) штук;
      Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 1 081 722 653 (один мільярд вісімдесят один мільйон сімсот двадцять дві тисячі
шістсот п’ятдесят три) грн.
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 903 808 голосів – 99,99995% від загальної кількості присутніх на зборах.
      „Проти” – 2000 голосів – 0,00005% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Утримався”– 0 голосів
     
      7. Обрати депозитарієм Товариства приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Затвердити умови
договору з ним.
     
      Повне найменування: Приватне Акціонерне Товариство ”Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”;
      Скорочене найменування: ПрАТ „ВДЦП”;
      Код ЄДРПОУ: 35917889 ;
      Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А01, № свідоцтва 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, орган, що видав
свідоцтво – Шевченківська районна державна адміністрація у місті Киеві 14.05.2008 року;
      Місцезнаходження: Україна, 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г;
      Телефони контактної особи: (044) 585 42 40; (41; 42);
      Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів – серія АВ № ліцензії 498004 від 19.11.2009р видана ДКЦПФР. Строк дії ліцензії - 27.05.2009р. - 27.05.2019р
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів – 100% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      8. Обрати зберігачем Публічне акціонерне товариство «УКРГАЗПРОМБАНК». Затвердити умови договору з ним.
     
      Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «УКРГАЗПРОМБАНК»
      Скорочене найменування: ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»
      Код ЄДРПОУ: 24262992
      Місцезнаходження: Україна, 02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
      Телефони контактної особи: (044) 559-46-76
      Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи А00 № 776592, видане Дніпровською
районною в місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 27.03.1996р .
      Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача ЦП: Серія АВ №534226, видана ДКЦПФР 05.07.2010, термін дії від
13.03.2009р. до 13.03.2014р.
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів – 100% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
     
     
      9. 1. Припинити договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства з СП РК “Трансат”.
      2. Дату припинення операцій вирішили не встановлювати.
      3. Дату припинення ведення реєстру: Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній
формі існування.
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів – 100% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      10. Вилучення сертифікатів акцій у акціонерів та номінальних утримувачів буде відбуватись шляхом надсилання акціонерами
сертифікатів акцій поштою або вручення уповноваженій особі товариства особисто
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 903 808 голосів, - 99,99995% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” – 2000 голосів, - 0,00005% від загальної кількості присутніх на зборах
      „Утримався”– 0 голосів
     
      11. 1. Затвердити протокол рішення про дематеріалізацію.
      2. Протокол рішення про дематеріалізацію акцій АТ “АК «Богдан Моторс» оформити додатком до протоколу загальних зборів акціонерів
від 29.04.2011 року
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів - 100% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів

     
      12. Визначити уповноваженим на зберігання системи реєстру Національний депозитарій України. Доручити голові Правління
Товариства здійснити всі необхідні для цього дії
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів- 100% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      13. Визначити представником товариства, уповноваженого на здійснення переводу випуску акцій в без документарну форму голову
Правління Старосуда Віталія Михайловича
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „ Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      14. 1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 357 500 000,00 (триста п’ятдесят сім мільйонів п’ятсот тисяч) грн. шляхом
додаткового розміщення 1 430 000 000 (один мільярд чотириста тридцять мільйонів) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості
0,25 грн (нуль гривень 25 копійок), та оплатити акції цієї емісії грошовими коштами в національній валюті України – гривні або іноземній
валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України, на дату здійснення оплати або за погодженням товариства із
інвесторами майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість.
      2. Затвердити наступні умови обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу та звернулись до товариства з письмовою вимогою:
      а) Строк викупу акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства з 30.04.2011
року по 29.05.2011 року включно.
     
      б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,28 грн.. (двадцять вісім копійок), яка не є меншою за
ринкову вартість акцій товариства, що визначена за результатами торгів на ПАТ «Українська біржа» у відповідності до чинного
законодавства станом на день, що передував дню початку повідомлення акціонерів про проведення зборів і складає 0,28 (двадцять вісім
копійок). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
     
      в) У строк з 30.04.2011 року по 29.05.2011 року включно, акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп
товариством належних їм акцій повинні надати товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються
в робочі дні з 9.00 по 16.00 години за адресою:. М. Київ, вул. Електриків, 29-А. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами
поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.
     
      г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані:
      - прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб):
      - місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
      - кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер;
      - банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номери поточного, особового або
карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
      - контактні телефони акціонера.
     
      До вимоги про викуп обов’язково додаються:
      - виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
      - копія паспорта;
      - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера – для фізичних осіб;
      - копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про
викуп – для юридичних осіб.
     
      Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням
завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими таку повноваження передаються уповноваженій особі). В разі
подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.
      д) Розрахунки за придбані товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками
прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті товариством на користь акціонера за викуплені акції,
перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30(тридцяти) днів після отримання товариством відповідної
вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.
     
      Договір купівлі-продажу акцій між товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом
його підписання сторонами.
      Для укладення договору акціонер повинен звернутись до товариства за місцезнаходженням товариства – м. Київ, вул. Електриків, 29Ав робочі дні з 9.00 – 16.00 години, та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера –
додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до
документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.
     
      3. Надати голові Правління Старосуду В.М. повноваження на підписання договорів купівлі-продажу акцій товариства з акціонерами, які
проголосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства та звернулись до товариства з письмовою
вимогою про викуп належних їм акцій.
      .
      Результат голосування:
      „За” – 3 768 833 697 голосів, - 97,82% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” – 84 072 111 голосів, - 2,18% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Утримався”– 0 голосів

     
      15. 1. Прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.
      2. Затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства (додається - додаток №1 ).
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 768 833 697 голосів, - 97,82% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” – 84 072 111 голосів, - 2,18% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Утримався”– 0 голосів
     
      16. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:
      • затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати закритого розміщення акцій,
      • затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 774 941 578 голосів, - 97,97% від загальної кількості присутніх на загальних зборах.
      „Проти” – 77 964 230 голосів, - 2,02% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Утримався”– 0 голосів
     
      17. 1. Визначити Голову Правління Товариства Старосуда В.М. уповноваженою особою Товариства по забезпеченню організації
розміщення акцій.
      2. Здійснити персональне повідомлення акціонерів про прийняті Рішення Загальними зборами 29 квітня 2011р. про закрите (приватне)
розміщення акцій, що випускаються додатково та інших інвесторів , перелік яких затверджений загальними зборами акціонерів.
      3. Доручити Голові Правління Товариства Старосуду В.М. оформити документи відповідно до чинного законодавства та подати їх до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску акцій
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 774 941 578 голосів, 97,97% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” – 77 964 230 голосів, - 2,02% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Утримався”– 0 голосів
     
      18. Затвердити перелік інших інвесторів, серед яких .передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про
розміщення. (Додається).
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 774 941 578 голосів, - 97,97% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” –76 611 005 голосів, - 1,99% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Утримався”– 1 353 225 голосів, - 0,035% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
     
      19. 1. Відкликати членів Наглядової ради АТ «АК «Богдан Моторс» у кількості 7 осіб
      Персонально:
      1. Свинарчук Олег Володимирович
      2. Кононенко Ігор Віталійович
      3. Зімін Олег Петрович
      4. Зінчак Андрій Ярославович
      5. Клюс Сергій Олександрович
      6. Буглак Юрій Олександрович
      7. Хелемський Геннадій Ілліч
     
      2. Обрати Наглядову раду АТ «АК «Богдан Моторс» у кількості 5 осіб
      Персонально:
      1. Свинарчук Олег Володимирович
      2. Кононенко Ігор Віталійович
      3. Зімін Олег Петрович
      4. Зінчак Андрій Ярославович
      5. Клюс Сергій Олександрович
     
      Результат голосування:
      №п/п П.І.Б. кандидата Кількість голосів “ЗА”
      1 Свинарчук Олег Володимирович 3 771 940 372
      2 Кононенко Ігор Віталійович 3 767 880 697
      3 Зімін Олег Петрович 3 767 880 697
      4 Зінчак Андрій Ярославович 3 804 538 327
      5 Клюс Сергій Олександрович 3 769 233 922
     
     
      20. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
      2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно.
      3. Доручити Голові Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
     
      Результат голосування:
      „За” –3 852 905 808 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      21. 1. Припинити Дочірнє підприємство «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький автомобільний

завод», зареєстроване 16.04.1997, ідентифікаційний код
21753821, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул.
Рівненська,42, шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Автобуси «Богдан».
      2. Доручити Голові правління Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» Старосуду В.М.,
відповідно до вимог чинного законодавства, підготувати та подати державному реєстратору пакет документів для внесення до Єдиного
державного реєстру відомостей про те, що юридична особа – Дочірнє підприємство «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого
акціонерного товариства «Луцький автомобільний завод» перебуває у процесі припинення та для публікації в бюлетені ДР.
      3. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства
«Луцький автомобільний завод», до якої переходять усі повноваження по управлінню справами ДП, у складі:
      Голова комісії: Гунчик Володимир Петрович, ідентифікаційний код 2125207996
      Члени комісії: Соловко Єва Василівна , ідентифікаційний код 1856904521
      Степанцов Олександр Борисович, ідентифікаційний код 2681012635
      Дахнюк Ніна Карпівна, ідентифікаційний код 1687410028
      Дорош Галина Костянтинівна, ідентифікаційний код 2169707261
      4. Комісії з припинення Дочірнього підприємства «Науково-технічний центр ЛуАЗ» Відкритого акціонерного товариства «Луцький
автомобільний завод» здійснити заходи по припиненню відповідно до вимог чинного законодавства.
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 852 905 808 голосів, - 100% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” – 0 голосів
      „Утримався”– 0 голосів
     
      22. 1. Внести зміни до статуту товариства.
      2. Затвердити статут товариства у новій редакції.
      3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати статут Товариства.
     
      Результат голосування:
      „За” – 3 846 797 927 голосів, - 99,84 % від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Проти” – 6 107 881 голосів – 0,16% від загальної кількості присутніх на загальних зборах
      „Утримався” – 0 голосів
     
     
     
      Зміна посадових осіб емітента:
      1. Звільнено Член НР - Буглак Ю.О.
      2. Звільнено Член НР - Хелемський Г.І.
      3. Звільнено Член Правління – Ворушилін К.М.
      4. Звільнено Член Правління – Коваленко Д.І.
     

Розділ II. Фактори ризику
      На діяльність емітента впливають такі фактори:
      -Нестабільна цінова політика на енергоносії, паливно-мастильні матеріали;
      -Суттєвим фактором ризику для АТ "АК "Богдан Моторс" залишається залежність від постачальників машинокомплектів;
      -Низька платоспроможність населення;
      -Відсутність стрільної кредитної політики;
      -Інфляційні процеси в народному господарстві;
      -Загальний економічний стан в державі;
      -Нестабільність законодавства України;
      -Форс-мажорні обставини (стихійні лиха, фінансові кризи, аварії і тому подібне).
      Ступінь залежності діяльності Товариства від законодавчих або економічних обмежень значна
     
      Для зменшення ризиків Товариство використовує заходи:-впровадження енергозберігаючих технологій;-нарощення виробничих
потужностей;-розширення номенклатури продукції;-поліпшення якості продукції за рахунок впровадження нового обладнання та
інструменту, прогресивних технологій виготовлення, посилення контролю за якістю виготовлення та здачі продукції;-дотримання
нормативних вимог чинного законодавства на виробництві;-забезпечення впровадження прогресивних технологій, механізації та
автоматизації виробництва;-зменшення залежності від постачальників за рахунок наявності довгострокових контрактів з основними
контрагентами;-забезпечення проведення науково-дослідних та конструкторських робіт;-внесення необхідних інвестицій, передбачених
     
      За звітний період було виплачено штрафів і компенсацій, які виникли при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в розмірі 302
477,29грн
     
      Підприємство знаходиться на самофінансуванні, а також користується позиками банків. Власний капітал Товариства станом на 31.12.10
складає 1 086 221 тис.грн. До його складу входять:-статутний капітал- 1 081 723 тис. грн.,-інший додатковий капітал - 26 695 тис.грн.,додатк.вкладений капітал- 599 335 тис.грн.;-резервний капітал - 23 421тис.грн.;-непокритий збиток - 644 953 тис.грн. У структурі залученого
капіталу переважають поточні зобов'язання. Найбільшими статтями є кредиторська заборгованість за товари та послуги та банківські
позики. Довгострокові зобов'язання представлені переважно банківськими позиками та заборгованістю за облігаціями. Збільшення
зобов"язань позитивно вплинуло на фінансовий стан Товариства, прискорило оборотність активів, додало більшого потенціалу для
нарощення обсягів виробництва і продажу продукції, а також покращило його фінансовий результат. Коефіціенти загальної і швидкої
ліквідності Товариства знаходяться в межах оптимального нормативного інтервалу. Платоспроможність Товариства забезпечується в
основному за рахунок коштів в розрахунках і швидкої реалізації запасів. Коефіцієнти ліквідності мають оптимальні значення в основному
за рахунок додатково вкладеного капіталу. Розрахункова величина чистих активів Товариства станом на 31.12.2010 складає 1 086 221

тис.грн. Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу Товариства свідчить, що вартість його чистих активів більща
статутного капіталу, а тому відповідає вимогам чинного законодавства.
     
      Судових справ, які можуть суттєво вплинути на діяльність емітента, в звітному періоді не було.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
      Основними видами продукції АТ "АК "Богдан Моторс" в 2010 році являються: ВАЗ 6495 шт; легкові Богдан 11 422 шт; КІА 2 шт.; легкові
HYUNDAІ 1 271 шт.; вантажні HYUNDAІ 131 шт; вантажні Богдан 921 шт; вантажні Ізузу 48 шт Автобус "Богдан" та тролейбуси 186
шт.Продукція Товариства являється перспективною, користується попитом. Попит на вантажні автомобілі, автобуси та тролейбуси
постійний і не залежить від сезонних змін, найбільший пік продажу легкових автомобілів припадає на весну та осінь. Основним ринком
збуту продукції АТ "АК "Богдан Моторс" являється загальнодержавний ринок Українита ринки країн СНД. .Основні ризики в діяльності
Товариства: -Нестабільна цінова політика на енергоносії, паливно-мастильні матеріали;-Суттєвим фактором ризику для Товариства
залишається залежність від постачальників машинокомплектів;-Інфляційні процеси в народному господарстві;-Загальний економічний стан
в державі;-Нестабільність законодавства України;-Відсутність стабільної кредитної політики;-Низька платоспроможність населення;-Форсмажорні обставини (стихійні лиха, фінансові кризи, аварії і тому подібне). Концепцією розвитку АТ, для забезпечення приросту виробничих
потужностей за рахунок заходів щодо технічного переозброєння, реконструкції виробництва, розширення діючих і побудови нових об"єктів.залучення інвестицій та кредитних коштів. В 2010 році Товариство впроваджувало природоохоронні заходи, які зменшували промислові
ризики, формувало політику екологічного менеджменту, спрямовану на зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище. Була
розширена технічна база санітарної лабораторії: придбані газоаналізатори "Анкат" та "Кане 900 Plus" для покращення контролю за
умовами праці та контролю за викидами від стаціонарних джерел виробництва, придбаний хіміко-аналітичний комплекс на базі
хроматографа "Кристал 2000 М" для визначення органічних розчинників в повітрі робочої зони фарбувальних комплексів. Для
забезпечення безперебійної роботи Товариство здійснює свою діяльність згідно вимог чинного законодавства та має всі необхідні дозволи.
У звітному періоді розширення виробництва проводилось шляхом освоєння нових виробничих площ, будівництва виробничих приміщень
та реконструкції існуючих. Розширення ринків збуту продукції проводилось шляхом розширення та вдосконалення ділерської мережі на
загальнодержавному ринку та освоєння ринків країн СНГ. Збут продукції АТ "АК "Богдан Моторс" відбувався через торгівельно-сервісну
мережу холдингу "Богдан. Основними каналами збуту є дистриб'юторські компанії, а також продаж безпосередньо на покупця. Основні
методи продажу - через мережу пов'язаних дистриб'юторських та дилерських компаній переважно за договорами комісії: легкові та
вантажні автомобілі - оптова торгівля, автобуси - оптова та роздрібна торгівля, тролейбуси - роздрібна торгівля. Товариство здійснює свою
діяльність в галузі автомобілебудування, яка є матеріало-, енерго-, праце-, фінансовозатратною галуззю. Для її розвитку необхідна
постійна модернізація обладнання, оновлення виробництва, розширення номенклатури продукції, впровадження нових, прогресивних
технологій, внесення значних капіталовкладень.Протягом останніх 2005-2007 років кількість проданих автомобілів в Україні мала стрімку
тенденцію до зростання.Стрімкому зростанню ринку сприяв ріст доходів населення, а також активний розвиток кредитних програм
комерційних банків. Так, протягом 2005-2007 рр.питома вага автомобілів, проданих у кредит, зросла з 30% до 65%. Проте за підсумками
2008-2010 років, внаслідок ускладнення можливості отримання кредитних ресурсів, цей показник зменшився до 5%. В період 2009-2010
років кредитування купівлі автомобілів всередині країни було практично зупинено. Відповідно, відбувалося скорочення темпів росту
автомобільного ринку. АТ "АК "Богдан Моторс" є одним з найбільших вітчизняних виробників автомобільної техніки. У 2010 році
Товариство займалося крупновузловим складанням автомобілів марок ВАЗ, Hyundaі та KІA, вантажних втомобілів, а також автобусів та
тролейбусів та дрібновузловим складанням автомобілів марок ВАЗ, Богдан та Hyundaі. Крупновузлове виробництво, на відміну від
дрібновузлового, не передбачає зварювання та фарбування кузову. До складу технологічного процесу при повномасштабному
виробництві автомобільної техніки входить також штамповка деталей кузова, випуск інших деталей та вузлів автомобіля. В рамках
інвестиційного проекту у 2009 році були створені потужності, що доповнили вже наявні потужності з крупновузлової та дрібновузлової
зборки. Першу лінію було введено в експлуатацію у ІІ кварталі 2007 року. А 20 червня 2008 року відбулося відкриття майданчика з
дрібновузлової зборки автомобілів корейських моделей та крупновузлової марки ВАЗ. Загальна виробнича потужність по заводу складає
120 тис. автомобілів на рік. Загальна вартість цього проекту становила 230 млн.дол. США. Слід зауважити, що очікування продовження
негативних тенденцій на автомобільному ринку у 2010 році справдилося, що дуже суттєво вплинуло на зменшення обсягів виробленої
підприємством продукції.
      Для виготовлення продукції Товариство використовує комплектуючі та матеріали, які отримує на договірній основі від різних організацій
по договірним цінам, ціни постійно зростають. Постачальники за основними видами комплектуючих та матеріалів, що займають більше 10
відсотків в загальному об"ємі постачання Залежність від постачальників залишається суттєвим фактором ризику для АТ "АК "Богдан
Моторс". Вплив цього фактору зменшується за рахунок наявності довгострокових контрактів з основними контрагентами. В звітному
періоді постачальниками машинокомплектів, основними контрагентами являються: Hanwa Corporatіon, ТОВ <Хюндай Мотор Україна>, ТОВ
"Авто-Технологія", ТОВ "Богдан-Індустрія", ЗАТ "ІСУЗУ АВТО, УКРАЇНА".
      Інформація відсутня
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки, проведення огляду вантажопідіймальних машин, що знаходяться на
балансі підприємства дозвіл № 1747.07.3 13.06.2007 Держгірпромнагляд 13.06. 2012
      Опис Термін дії патенту у наступному періоді буде продовжено.
     
      Дозвіл на розміщення об"єкту торгівлі № 330 22.03.2007 Виконком Луцької міської ради 22.03. 2015
      Опис Термін дії патенту у наступному періоді буде продовжено.
     
      Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 07101000-63 12.09.2007 Міністерство
охорони природного навколишнього природного середо-вищаУкраїни 12.09. 2012
      Опис Термін дії патенту у наступному періоді буде продовжено.
      Створення нових продуктів.Політика АТ "АК "Богдан Моторс" щодо досліджень та розробок у 2010р. диктувалась прийнятим
стратегічним планом розвитку, згідно з яким акцент робився на дослідження та розробку автобусів та тролейбусів. З цією метою
проводились дослідно-конструкторські роботи по розробці нових моделей транспортних засобів, вдосконалення та модернізація існуючих
моделей:- Розроблена конструкція шкільного автобуса А06904. Розпочато серійне виробництво.- Розроблена конструкція шкільного
автобуса А092S2. Розпочато серійне виробництво.- Розроблена конструкція вантажного фургона А069Т1. Виготовлено дослідний зразок.Розроблена конструкція низькопідлогового міського автобуса А60110. Розпочато серійне виробництво.- Розроблена конструкція

низькопідлогового міського тролейбуса Т60111. Розпочато серійне виробництво.- Розроблена конструкція низькопідлогового міського
тролейбуса Т50110 (прототип тролейбуса Т60111). Виготовлені зразки.Розпочато розробку конструкторської документації на:" автобус
А801.10 міський з несучим кузовом;" автобус А401.62 міжміський;" автобус А501.40 міжміський з несучим кузовом на базі агрегатів
автомобільного шасі ІSUZU LT 132;У 2010 році у АТ "АК "Богдан Моторс" освоєно виробництво автобусів А09202 та А09212, які до цього
вироблялись у м.Черкаси.Загальні витрати на розробки нових моделей автобусів і тролейбусів склали 10 102,2 тис. грн.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
      На балансі АТ "АК "Богдан Моторс" знаходиться 51 723 одиниць основних засобів. Серед них:- земельні ділянки;- будівлі, споруди, в
тому числі виробничі корпуси;- машини та обладнання;- транспортні засоби; інші основні засоби. В звітному періоді здано в оренду 34
одиниць основних засобів. В 2010 році було закуплено та введено в експлуатацію 221 одиниці основних засобів. Продано та ліквідовано
за цей період 16 одиниці основних засобів. В звітному році для випуску серійної продукції були задіяні діючі виробничі потужності:пресово-заготівельне виробництво - 7320м2- кузовне виробництво - 9000м2;- фарбувальне виробництво - 1512м2;- складальне
виробництво - 6800м2,допоміжні виробництва:- цех підготовки виробництва - 2880м2;- дільниця експериментальних зразків - 1648м2.Згідно
доведеної виробничої програми процент задіяних виробничих потужностей наступний:- пресово-заготівельне виробництво - 16%;- кузовне
виробництво - 15%;- фарбувальне виробництво - 15%;- складальне виробництво - 15%,- цех підготовки виробництва - 10%;- дільниця
експериментальних зразків - 10%В 2010 р. на виробничих площах АТ "АК "Богдан Моторс" створено 1-й пусковий комплекс ІІ етапу
створення виробничих потужностей для виробництва автобусів та тролейбусів.Створено потужності для виробництва 1200 автобусів у АТ
"АК "Богдан Моторс" м. Луцьк: -Створення потужностей пресово-заготівельного виробництваУкладено договір на проектування і
виготовлення лінії поздовжньо - поперечного розкрою листового металу .Впроваджена у виробництво машина для кільцевого гнуття
профільних труб моделі РВН 60, стрічко- відрізна машина МИТЬ - 1-03 .В заготівельному виробництві змонтовані багатоярусні стелажі,
для зберігання довгомірного профільного прокату ,які виготовлені і встановлені фірмою "НВП " ІМВО" (м. Львів ).-Створення потужностей
зварювального виробництва Завершено реконструкцію виробничих приміщень в корпусі №3 площею 9000м2.На цих площах створено
потужності по зварюванню кузовів автобусів особливо малого класу А 069 та А069.21, малого класу А 092.02, А 092.12, середнього класу
А601.10, шкільних автобусів А 092.S2 і А 069.04 та тролейбусів Т601.11. Допрацьована оснастка під виробництво вантажного фургона
А069Т1 (ЛуАЗ-65).Впроваджено ряд прогресивного зварювального обладнання, для напівавтоматичної зварки, як українських ( заводу
"Селма", фірми "Фроніус" ) так і зарубіжних (фірма "ЕСАБ" ) виробників. Проведена модернізація підвісних машин, для контактного
точкового зварювання, на яких встановлені новітні блоки управління типу "SERRATRON".-Створення потужностей фарбувального
виробництваЗа звітний період проведено модернізацію діючого фарбувального комплексу, виготовленого і змонтованого турецькою
фірмою ADA BOYA Ltd, що дозволило збільшити продуктивність комплексу до 1400 кузовів/рік. (проти 1200, згідно проекту). Модернізація
полягала у впровадженні ряду додаткової технологічної оснастки та спеціального підіймача, для підйому кузовів автобусів, які були
спроектовані і виготовлені силами АТ "АК <Богдан Моторс".Завершено будівництво нового фарбувального комплексу, для фарбування
кузовів автобусів малого і середнього класу (площею 8160м2) та розпочато монтаж технологічного обладнання, поставленого фірмою
"Eіsenmann".-Створення потужностей складального виробництва Проведена реконструкція корпусу №2, по складанню автобусів, в
результаті якої виробничі площі цеху збільшились з 2800м2 до 11478м2. Крім того впроваджений у виробництво сучасний стенд
діагностики автобусів та вантажних автомобілів виробництва фірми "МАНА" моделі ІW4 і цілий ряд технологічної оснастки та
механізованого інструменту.Закінчено будівництво цеху діагностики і задачі автобусів, змонтоване і випробуване діагностичне і допоміжне
обладнання. Всі роботи виконані фірмою "DUUR" (Німеччина).Продовжувались роботи по будівництву нового корпусу складання автобусів
малого і середнього класу. Екологічними проблемами, що можуть позначитись на використанні активів підприємства являються пожежі,
понаднормативні викиди забруднюючих речовин та скиди стічних і зливових вод, техногенні аварії, наявність робочих місць зі шкідливими
умовами праці: малярні роботи, зварювальні, випробовування автомобілів, тощо. В 2010 році продовжувалась робота з реконструкції
заводу під виробництво автобусів та тролейбусів по 2-му етапу створення виробничих потужностей. В зв"язку з кризовою ситуацією та
проблемами з фінансуванням в 2010р відбувся значний спад обсягів будівельно-монтажних робіт, По будівництву нових об"єктів та
реконструкції існуючих в звітному періоді вдалося досягти високої будівельної готовності по цеху здачі та діагностики, зварювальноскладальному цеху та енергоблоку в корпусі №4, фарбувальному цеху в корпусі №8. Освоєно біля 80% будівельно-монтажних робіт на
будівництві складального цеху в корпусі №8, знаходяться в стадії завершення роботи по реконструкції КХГ, АПП в корпусі №4.
      Інформація відсутня

Розділ V. Інформація про працівників емітента
      Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 2 461
      Середня чисельність позаштатних працівників (осіб) - 4.
      Середня чисельність сумісників (осіб) - 14.
      Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 3.
      Фонд оплати праці – 35 776 тис. грн.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
      Органами управління Товариства є:загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління. Загальні збори акціонерів є вищим органом
управління Товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. Наглядова рада є
колегіальним органом управління Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства та захист прав акціонерів
Товариства у перерві між загальними зборами. Наглядова рада обирається з числа акціонерів у кількості семи осіб строком на 3
роки.Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства
обирається за рішенням Наглядової ради у складі семи осіб строком на 1 рік.
Основні дані про посадових осіб емітента

Ідентифікаційний
Розмір частки (паю),
код за ЄДРПОУ що належить
Кількість
для юридичних
посадовій особі (грн)
Відсоток
акцій
осіб - резидентів
голосів у емітента,
або
Відсоток,
вищому які можуть
ідентифікаційний
Прізвище, ім'я
який
органі
бути
Посада в інших
код з
та по батькові
становлять емітента за придбані
юридичних
торговельного,
фізичної
акції (частка, акціями посадовою
Посада
особах (із
судового або
особи або
пай) у
(часткою, особою в зазначенням їх
(кількість
Рік
через
банківського
Освіта*
у
повне
статутному
років на народження*
паєм),
результаті
повного
афіліреєстру країни,
прямому
найменування
посаді)
йова- разом (складеному, належними здійснення найменування та
де офіційно
волоюридичної
пайовому) посадовій
прав за ідентифікаційного
них
зареєстрований
дінні
особи
капіталі
особі, у належними коду за ЄДРПОУ)
осіб
іноземний
емітента
загальній
їй
суб'єкт
кількості опціонами
господарської
голосів
емітента
діяльності, - для
(шт.)**
юридичних осіб нерезидентів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

      6.2.1. Посада
      Голова Правління
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Старосуд Віталій Михайлович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      СН, 416757, 04.03.1997, радянським РУ ГУ МВС України у м. Києві
      Рік народження**
      1970
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      15
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      2006-2007рр. Голова Правління "Ровносельмаш"; 2007-2008рр - Генеральний директор "Промислова група "Арсенал" з 01.07.2009р. по 28.10.2009р. - Генеральний директор ВАТ "ЛуАЗ", з 29.10.2010р. - по теперішній час Голова Правління АТ "АК "Богдан Моторс"
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної
посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у
посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 15 р. Попередні посади: Генеральний директор ВАТ "ЛуАЗ" Зміна у персональному складі
посадової особи протягом звітного періоду - 16.05.2011 р.
     
     
      6.2.2. Посада
      Член Правління
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Бєлий Сергій Миколайович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      СО, 549943, 29.03.2001, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
      Рік народження**
      1967
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      1
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      З 01.08.2005р по 13.04.2009р - Перший Віце-президент Корпорації "Богдан", з 05.12.2008р. - по теперешній час - Член Правління АТ
"АК "Богдан Моторс".
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної
посади. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 1 р. Попередні посади:
Перший Віце-президент Корпорації "Богдан". Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 16.05.2011 р
     
      6.2.3. Посада
      Член Правління
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Арзуманян Рудольф Черкезович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      07 03, 069614, 13.06.2002, Російська Федерація Управлінням внутрішніх справ м.Пятигорська Ставропольського краю.
      Рік народження**
      1967
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      1

      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      01.12.2004р. - 30.01.2005р - Директор з маркетингу ТОВ "Авто-Єкспорт", з 01.08.2005 по 13.04.2009р - Віце-президент з стратегічного
маркетингу та корпоративних прав Корпорації "Богдан", 05.02.08р - 05.12.08р - Член Наглядової Ради ВАТ "ЛуАЗ", з 05.12.2008 по
теперішній час - Член Правління АТ "АК "Богдан Моторс"
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної
посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у
посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 1 р. Попередні посади: Член Правління АТ "АК "Богдан Моторс" . Зміна у персональному
складі посадової особи протягом звітного періоду - 16.05.2011 р
     
      6.2.4. Посада
      Член Правління
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Черначук Оксана Дмитрівна
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      МЕ, 082951, 05.03.2002, Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві.
      Рік народження**
      1967
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      2
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      01.03.1997р - 28.07.2003р. - Головний бухгалтер ДП "Автоцентр", 01.04.2003р. - 29.07.2005р. - Заступник директора з фінансових
питань, заступник генерального директора- фінансовий директор ТОВ "Автомобільна група "Богдан", з .07.2006р. - 13.04.2009р - Віцепрезидент з фінансів Корпорації "Богдан"; з 05.12.08 - по теперішній час - Член Правління АТ "АК "Богдан Моторс".
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної
посади. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 2 р. Попередні посади:
Член Правління АТ "АК "Богдан Моторс" . Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 16.05.2011 р
     
     
      6.2.5. Посада
      Член Правління
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Макуха Валерій Павлович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      НС, 184279, 19.11.1996, Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області
      Рік народження**
      1952
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      11
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      з 10.04.2001 р - по 20.05.2009р - директор ТОВ "Спецавтотехніка", з 21.05.2009р по теперішній час директор ТОВ "Черкаситехномаш",
28.10.2009р по теперішній час - Член Правління АТ "АК "Богдан Моторс".
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної
посади. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 11 р. Попередні посади:
директор ТОВ "Черкаситехномаш" . Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 16.05.2011 р
     
      6.2.6. Посада
      Головний бухгалтер
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Дутова Олена Станіславівна
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      СН, 451548, 21.04.1997, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві
      Рік народження**
      1972
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      2
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      27.07.2007 - 25.06.2009р - головний бухгалтер ТОВ "КІА Моторс"; З 01.07.2009р. - по теперішній час - Головний бухгалтер АТ "АК
"Богдан Моторс"
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної
посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у
посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 2 р. Попередні посади: Головний бухгалтер АТ "АК "Богдан Моторс" . Змін у персональному
складі посадової особи протягом звітного періоду не було.
     
     
      6.2.7. Посада

      Голова Наглядової ради
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Свинарчук Олег Володимирович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      СН, 183820, 23.05.1996, Печерським РУ ГУ України в м. Києві
      Рік народження**
      1970
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      5
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      З 01.08.2005р по теперішній час - Президент Корпорації "Богдан", з 28.04.2009р. по теперішній час - Голова Наглядової Ради АТ "АК
"Богдан Моторс".
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагороду на займаній посаді не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 5 р. Попередні посади: Голова Наглядової Ради АТ "АК "Богдан Моторс".
Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 29.04.2011 р
     
      6.2.8. Посада
      Член Наглядової ради
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Кононенко Ігор Віталійович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      СН, 385754, 10.03.1997, Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві
      Рік народження**
      1965
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      2
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      З 21.04.2005р по теперішній час - Голова Наглядової Ради ВАТ "ЗНКІФ "ВІК", з 28.04.2009р по теперішній час - Член Наглядової Ради
АТ "АК "Богдан Моторс".
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагороду на займаній посаді не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 2 р. Попередні посади: Член Наглядової Ради АТ "АК "Богдан Моторс".
Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 29.04.2011 р.
     
     
      6.2.9. Посада
      Член Наглядової ради
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Зінчак Андрій Ярославович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      СН, 370509, 29.11.1996, Ватутінським РУ ГУ УВД України в м. Києві
      Рік народження**
      1977
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      2
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      18.03.2003р. - 28.02.2004р - Головний бухгалтер ТОВ "АвтоСнабСервіс", 01.03.2004р. - 29.07.2005р - Заступник виконавчого директора
з питань економіки та фінансів, з 01.08.2005р - по теперішній час - Директор депаратменту корпоративного управління та звязків з
інвесторами Корпорації Богдан, 28.04.2009р - по теперішній час - Член Наглядової Ради АТ "АК "Богдан Моторс"
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагороду на займаній посаді не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 2 р. Попередні посади: Член Наглядової Ради АТ "АК "Богдан Моторс" .
Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 29.04.2011 р
     
      6.2.10. Посада
      Член Наглядової ради
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Зімін Олег Петрович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      СО, 401841, 03.04.2001, Старокиївським РУ ГУ України в м. Києві
      Рік народження**
      1964
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      2
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      14.05.2002р - 25.052006р - Верховна Рада України - Народний депутат України, з 01.06.2006р по теперішній час -член Виконавчої

дирекції Корпорації "Група Укрпромінвест", з 28.04.2009р.по теперішній час - Член Наглядової Ради АТ "АК "Богдан Моторс".
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагороду на займаній посаді не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 2 р. Попередні посади: Член Наглядової Ради АТ "АК "Богдан Моторс" .
Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 29.04.2011 р
     
     
     
      6.2.11. Посада
      Член Наглядової ради
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Клюс Сергій Олександрович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      КН, 179632, 13.06.1996, Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області
      Рік народження**
      1978
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      2
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      16.06.2007 - 01.02.2008 р директор ТОВ "Ексім-Консалтинг", з 01.02.2008р - начальник відділу Корпорації "Богдан" з 28.04.2009р. - по
теперішній час член Наглядової ради АТ "АК "Богдан Моторс"
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту Винагороду на займаній посаді не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 2 р. Попередні посади: Член Наглядової Ради АТ "АК "Богдан Моторс" .
Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 29.04.2011 р.
     
     
      6.2.12. Посада
      Голова Ревізійної комісії
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
      Котяк Євген Георгійович
      Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
      АС, 205723, 07.04.1997, Луцьким МУ УМВС України у Волинській області
      Рік народження**
      1961
      Освіта**
      вища
      Стаж керівної роботи (років)**
      2
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
      з 01.08.2005 року начальник виробничо-економічного управління Корпорації "Богдан", з 03.01.08 по 01.04.09 - директор дирекції з
планування та аналізу Корпорації "Богдан", з 04.04.09 - начальник виробничого управління ВАт "ЛуАЗ", з 02.12.09 - директор депортаменту
тендерного забезпечення Корпорації "Богдан" з 28.04.2009р. - по теперішній час Голова ревізійної комісії АТ "АК "Богдан Моторс"
      Опис
      Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагороду на займаній посаді не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 2 р. Попередні посади: Голова ревізійної комісії АТ "АК "Богдан Моторс"
Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ - для
юридичних осіб резидентів або
ідентифікаційний код з
Прізвище, ім'я та по
торговельного,
батькові фізичної
судового або
особи або повне
банківського реєстру
найменування
країни, де офіційно
юридичної особи
зареєстрований
іноземний суб'єкт
господарської
діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів
1

      Інформація відсутня
      Інформація відсутня

2

Посада в
емітента

3

Розмір частки
(паю)
посадової
особи у
Повне найменування статутному
дочірнього/
(складеному,
залежного
пайовому)
підприємства
капіталі
дочірнього/
залежного
підприємства
емітента (грн)

4

5

Кількість
Відсоток
акцій
Відсоток,
голосів у
дочірнього/
який
вищому
залежного
становлять
органі
підприємства,
акції (частка, дочірнього/
які можуть
пай)
залежного
бути придбані
посадової підприємства
посадовою
особи у
за акціями
особою в
статутному
(часткою,
результаті
(складеному,
паєм), що
здійснення
пайовому)
належать
прав за
капіталі
посадовій
належними їй
дочірнього/
особі, у
опціонами
залежного
загальній
дочірнього/
підприємства
кількості
залежного
голосів
підприємства*
6
7
8

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
      ФДМУ 13347870 01113, Печерський р-н.,
      м. Київ, Кутузова, 18/9
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ - для юридичних
осіб - резидентів або
ідентифікаційний код з
торговельного, судового
Повне найменування юридичної особи або банківського реєстру
власника істотної участі або зазначення
країни, де офіційно
- "фізична особа"
зареєстрований іноземний
суб'єкт господарської
діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів
1
SV MOTORS
ТОВ "Український автомобільний холдинг"
ВАТ "ЗНВКІФ "Богдан-Капітал"

2
0
31809799
36047620

Розмір частки (паю), що належить
власнику істотної участі

у прямому
володінні

3
1252554872
818317821
905314187

через
афілійованих
осіб

4
0
0
0

разом

5
1252554872
818317821
905314187

Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай) у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
емітента

6
28.95
18.91
20.92

Відсоток
голосів у
вищому
органі
емітента за
акціями
(часткою,
паєм), що
належать
власнику
істотної
участі, у
загальній
кількості
голосів
7
28.95
18.91
20.92

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, іншими афілійованими особами
      Повноваження посадових осіб згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної
посади. Посадові особи не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
у посадових осіб не було.
     
      Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 29.04.2011 р.
      Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 16.05.2011 р.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних
санкцій
      Судових справ, які можуть суттєво вплинути на діяльність емітента, в звітному періоді не було.

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
      Інформація про випуски акцій
      Дата реєстрації випуску - 16.10.2008;
      Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 414/1/08;
      Найменування органу, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР;
      Міжнародний ідентифікаційний номер - UA0300401009;
      Тип цінного папера - Акції - Іменні прості;
      Форма існування та форма випуску - Документарна;
      Номінальна вартість (грн.) - 0,25;
      Кількість акцій (штук) - 4326890612;
      Загальна номінальна вартість (грн.) - 1081722653;
      Частка у статутному капіталі (у відсотках) - 100
     
      Опис Четвертий випуск акцій ВАТ "ЛуАЗ" у кількості 4326890612 (чотири мільярди триста двадцять шість мільйонів вісімсот дев'яносто
тисяч шістсот дванадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна, на
загальну суму 1081722653 (один мільярд вісімдесят один мільйон сімсот двадцять дві тисячі щістсот п'ятдесят три) гривень, форма
випуску - документарна, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 жовтня 2008 року, про що видане
Свідоцтво про реєстрацію № 414/1/08.При цьому Свідоцтво за реєстраційним номером 459/1/06 від 13 жовтня 2006 року втратило чинність
      Облігації серії А - погашені
      Облігації серії В
      Термін обігу облігацій 1720 днів: з 20.08.2008 року по 06.05.2013 року включно.Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до

відсоткових періодів.Кожний відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.Облігації серії В не знаходяться в лістингу
жодної фондової біржі. Спосіб розміщення облігацій - відкритий.Мета емісії - Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному
обсязі, планується направити на розширення виробництва в сумі 200 000,00 тис. грн., впровадження сучасних технологій для розширення
виробництва і вдосконалення якості продукції, розширення ринку збуту, побудування дистриб'юторської мережі по реалізації продукції
товариства в регіонах України та поповнення обігових коштів.Торгівля облігаціями емітента серії А здійснюється лише на внутрішньому
ринку України.
      Зміна рівня лістінгу:
      25.06.2011 р. Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про переведення іменних відсоткових облігацій (серія В) ПАТ
"Автомобільна Компанія "Богдан Моторс до Котирувального списку ПФТС
      2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС".
      Рішення набирає чинності з 29.06.2011 р.
      Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи СП РК "Трансант"
      Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24733397
      Місцезнаходження 04176, Україна, Подільський р-н., м. Київ, вул. Електриків, 26/9
      Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності АБ № 189576
      Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
      Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2006
      Міжміський код та телефон 044 351-70-45
      Факс 044 351-70-45
      Вид діяльності Реєстратор
      Опис Строк дії ліцензії: 27.08.2006 - 27.08.2011р. Рішення ДКЦПФР № 740 від 02.08.20006 року.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
      Фінансова звітність підприємства підготовлена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні" від 16.07.1999 року №996-XІУ зі змінами та доповненнями до Положень бухгалтерського обліку.Основні засоби відображені в
обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження згідно П(С)БО7.Нарахування амортизації
основних засобів відбувається у відповідності з Українським податковим законодавством.Облік запасів ведеться з дотриманням вимог
П(С)БО9 "Запаси".Облік зобов'язань АТ ведеться відповідно до П(С)БО11 "Зобов'язання" і на відповідних рахунках, передбачених Планом
рахунків.Облік заборгованості перед кредиторами здійснюється згідно П(С)БО11.

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив
розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі
планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися
на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть
відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Протягом останніх 2005-2007 років кількість проданих автомобілів в Україні мала стрімку тенденцію до зростання.Стрімкому зростанню
ринку сприяв ріст доходів населення, а також активний розвиток кредитних програм комерційних банків. Так, протягом 2005-2007
рр.питома вага автомобілів, проданих у кредит, зросла з 30% до 65%. Проте за підсумками 2008-2010 років, внаслідок ускладнення
можливості отримання кредитних ресурсів, цей показник зменшився до 5%. В період 2009-2010 років кредитування купівлі автомобілів
всередині країни було практично зупинено. Відповідно, відбувалося скорочення темпів росту автомобільного ринку. АТ "АК "Богдан
Моторс" є одним з найбільших вітчизняних виробників автомобільної техніки. У 2010 році Товариство займалося крупновузловим
складанням автомобілів марок ВАЗ, Hyundaі та KІA, вантажних втомобілів, а також автобусів та тролейбусів та дрібновузловим
складанням автомобілів марок ВАЗ, Богдан та Hyundaі. Крупновузлове виробництво, на відміну від дрібновузлового, не передбачає
зварювання та фарбування кузову. До складу технологічного процесу при повномасштабному виробництві автомобільної техніки входить
також штамповка деталей кузова, випуск інших деталей та вузлів автомобіля. В рамках інвестиційного проекту у 2009 році були створені
потужності, що доповнили вже наявні потужності з крупновузлової та дрібновузлової зборки. Першу лінію було введено в експлуатацію у ІІ
кварталі 2007 року. А 20 червня 2008 року відбулося відкриття майданчика з дрібновузлової зборки автомобілів корейських моделей та
крупновузлової марки ВАЗ. Загальна виробнича потужність по заводу складає 120 тис. автомобілів на рік. Загальна вартість цього проекту
становила 230 млн.дол. США. Слід зауважити, що очікування продовження негативних тенденцій на автомобільному ринку у 2010 році
справдилося, що дуже суттєво вплинуло на зменшення обсягів виробленої підприємством продукції. Для виготовлення продукції
Товариство використовує комплектуючі та матеріали, які отримує на договірній основі від різних організацій по договірним цінам, ціни
постійно зростають. Постачальники за основними видами комплектуючих та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному
об"ємі постачання Залежність від постачальників залишається суттєвим фактором ризику для АТ "АК "Богдан Моторс". Вплив цього
фактору зменшується за рахунок наявності довгострокових контрактів з основними контрагентами. В звітному періоді постачальниками
машинокомплектів, основними контрагентами являються: Hanwa Corporatіon, ТОВ , ТОВ "Авто-Технологія", ТОВ "Богдан-Індустрія", ЗАТ
"ІСУЗУ АВТО, УКРАЇНА".Збитки за звітний період 2010 року склали 255 506 тис.грн. за рахунок основної діяльності.

Інформація про осіб, що підписують документ
     

Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у

зміні до квартальної інформації.
Голова Правління
Старосуд Віталій Михайлович
Головний бухгалтер
Дутова Олена Станіславівна

Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1.1.2. Повне найменування
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ
1.1.5. Поштовий індекс
1.1.6. Область
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт
1.1.9. Вулиця
1.1.10. Будинок
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

05808592
Публічне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс"
ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс"
Акціонерне товариство
04176
м.Київ
немає
м. Київ
Електриків
29-А
немає
немає

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія А01 606980
07.06.1993
Подільська районна у м. Києві державна адміністрація
1081722653
1081722653

1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)
1
ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк"

МФО банку
2
380582

Поточний рахунок
3
26008020300045 грн.

Валюта
4

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності
1

Код за КВЕД
2
34.10.0

Виробництво автомобілів

2. Інформація про загальні збори акціонерів
1
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

Чергові
2
x
29.04.2011
89.05

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Позачергові
3

ОрганізаційноПовне найменування
правова
форма
1

2
Товариство з
обмеженою
відповідальністю

СП РК "Трансант"

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
3
24733397

Назва державного
Дата видачі
Номер
органу, що видав
Вид
ліцензії
ліцензії
ліцензію або інший
діяльності
або іншого або іншого
документ на цей
документа документа
вид діяльності
5
6
7
8

Місцезнаходження, міжміський
код, телефон, факс
4

04176,м.Київ,в.Електриків,26\9,044Реєстратор ДКЦПФР
3517045

23.06.2006 АВ 189576

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які
надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги
емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Номер
свідоцтва Найменування
Дата
Міжнародний
Тип
про
органу, що
Форма
реєстрації
ідентифікаційний цінного
реєстзареєстрував
існування
випуску
номер
папера
рацію
випуск
випуску
1
2
3
4
5
6
16.10.2008 430\2\08
ДКЦПФР
UA0300401009
прості
документарна

НоміФорма нальна
випуску вартість
(грн)
7
іменні

Загальна
Частка у
номінальна статутному
вартість
капіталі
(грн)
(відсотки)

Кількість
акцій
(шт.)

8
9
0.25 4326890612

10
1081722653

11
100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Номер
свідоцтва Найменування
Дата
про
органу, що
реєстрації
реєстзареєстрував
випуску
рацію
випуск
випуску
1
2
3
25.04.2008 430\2\08
ДКЦПФР

НоміКількість
нальна
у випуску
вартість
(шт.)
(грн)
4
1000

Форма
існування

Загальна Відсоткова
номінальна ставка за
вартість облігаціями
(грн)
(відсотки)

Форма
випуску

5
6
200000 документарна

7
іменні

8
200000000

9
13.5

Строк
виплати
відсотків
10
07.05.2013

Дата погашення облігацій
11
07.05.2013

4.2.2. Дисконтні облігації
Номер
свідоцтва
Номіпро
Найменування органу, що нальна
реєстзареєстрував випуск
вартість
рацію
(грн)
випуску
2
3
4

Дата
реєстрації
випуску
1

Кількість
у випуску Форма існування
(шт.)
5

Форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

7

8

9

6

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
НоміНайменування органу,
Кількість
про
нальна
що зареєстрував
у випуску
реєствартість
випуск
(шт.)
рацію
(грн)
випуску

1

2

3

4

5

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

6

7

8

Найменування
товару
(послуги),
під який
здійснено
випуск
9

Дата
погашення
облігацій

10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних
сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску

Вид цінних
паперів

Обсяг
випуску

1

2

3

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на
звітну дату
(грн)
4

Умови обігу та погашення

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
Дата
зарахування
№ з/п
акцій на
рахунок
емітента
1

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

3

4

2

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено
5

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що
викуплено

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів
(шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного
виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
(шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного
виду цінних паперів)

6200
6200
0
0
5685
5685
0
0

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску
1

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2

Найменування особи гаранта

3

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
4

Місцезнаходження гаранта

5

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок
на кінець періоду
періоду
2
3

Найменування основних
засобів
1
1. Виробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

992410
1727
29128
4686
956869
274
274
0
0
0
992684

Орендовані основні засоби
(тис. грн)
на початок
на кінець періоду
періоду
4
5

Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок
на кінець періоду
періоду
6
7

29070
1948
17282
4079
5761
10604
274

10330
39674

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал

За звітний період
2
1542106
1081723
1081723

За попередній період
3
979557
1081723
1081723

За звітний період вартість
чистих активів
розраховувалась відповідно
до Рішення №485 від
17.11.2004р.
З метою приведення
розміру СК у відповідність
до розміру чистих активів
(ЧА), що розроблено
відповідно до частини 3
статті 155 ЦК України,
Закону України "Про
господарські товариства",
СК Тов. не підлягає
коригуванню.

Опис*

Висновок**

За звітний період вартість
чистих активів
розраховувалась
відповідно до Рішення
№485 від 17.11.2004р.
З метою приведення
розміру СК у відповідність
до розміру чистих активів
(ЧА), що розроблено
відповідно до частини 3
статті 155 ЦК України,
Закону України "Про
господарські товариства",
СК Тов. не підлягає
коригуванню.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата
Дата вчинення
оприлюднення
Вид інформації
дії
повідомлення
1
2
3
29.04.2011
04.05.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
29.04.2011
05.05.2011
капіталу емітента
29.04.2011
05.05.2011 Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв
16.05.2011
16.05.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

Баланс
за 2 квартал 2011 року

1
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість
     первісна вартість
     накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
     залишкова вартість
     первісна вартість
     знос
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість
     первісна вартість
     накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
     інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи:
Запаси

Код
рядка
2

На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

010
011
012
020

3768
5432
1664
389270

4710
6785
2075
375093

030
031
032

45243
81407
36164

39674
78967
39293

962749

2600
516564

981079
1306514
325435
27914

940781
1324258
383477
27914

2410023

1907336

035
036
037
040
045
050
055
056
057
060
065
070
075
080

     виробничі запаси
     поточні біологічні активи
     незавершене виробництво
     готова продукція
     товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість
     первісна вартість
     резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом
     за виданими авансами
     з нарахованих доходів
     із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті
     - у т.ч. в касі
     в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів
     з бюджетом
     з позабюджетних платежів
     зі страхування
     з оплати праці
     з учасниками
     із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними

100
110
120
130
140
150

206088

237024

11290
121979
144212
8746

21768
185131
92256
651

160
161
162

402333
402333

162568
162568

170
180
190
200
210
220

262754
18836

253055
80491

1165311
1

1523369

48079
8877
57436
2455942
88449
263
4954677

21119
4
3897
70760
2652089
103594
261
4663280

1081723

1081723

599335
26695
23421
-644953

599335
26695
23421
-885071
1960

1086221

848063

440
450
460
470
480

2793777
134040

2899584
188481

21711
2949528

3088065

500
510
520
530

62227

59337

6846
183626

167
107173

195136
3367

358817
2815

1878
4066

2852
6941

230
231
240
250
260
270
275
280

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385
400
410
415
416
420
430

540
550
560
570
580
590
600

605

для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

610
620
630
640

461782
918928

189050
727152

4954677

4663280

Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2011 року
Стаття
1
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
     
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Загальновиробничі витрати
Валовий:
     прибуток
     збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції,
одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток
     збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток
     збиток
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів
та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Доход від податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток
     збиток
Надзвичайні:
     доходи
     витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
     прибуток
     збиток
Забезпечення матеріального заохочення

Код
рядка
2

За звітний період

За попередній період

3

4

010
015
020
025
030
035
040
045

1928611
265130
9011

800683
100399
7402

18450
1636020
1366995
0

882
692000
664965
0

050
055
060

269025

27035

266248

215991

28676
125886
519849

22905
107188
57859

061
070
080
090
091

100
105
110
120
130
140
150
160
165
170
175

55074
139138
1640
530108
106958

122
29842
148276

527123

31606

241471

94845

176
177
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
226

15772

241471

110617

1353

240118

110617

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

230
240
250
260
270
280

623011
34457
13129
63039
523546
1257182

529088
26573
10003
109326
179332
854322

300
310

4326890612
4325890612
-5.5489999999999998E2
-5.5489999999999998E2

4326890612
4325890612
-2.5569999999999999E2
-2.5565000000000001E2

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Примітки до звітів
      Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період становить 2960264 тис.грн.
      Збитки за звітний період склали 240118 тис.грн. за рахунок основної діяльності.

