
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство " Галичфарм" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05800293 

3. Місцезнаходження: 79024 м.Львів , вул.Опришківська , 6/8 

4. Міжміський код, телефон та факс: 032-294-99-50, 032-294-99-50 

5. Електронна поштова адреса: Oksana.Skibinska@arterium.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.galychpharm.com 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

ІІ. Текст Повідомлення  
     21квітня 2017 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Галичфарм» (далі по 

тексту-"Товариство") прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 

прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів 21.04.2017.),вартість 

яких перевищує 25% вартості активів за даними річної звітності Товариства за 2016р. 

  Вартість активів Товариства за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2016р 

- 1 617 463  тис. грн   

    Характер правочинів – правочини, предметом яких є продаж лікарських засобів, з 

граничною сукупною вартістю не більше 2220,0 млн. гривень. Співвідношення ринкової 

вартості коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої 

річної фінансової звітності становить  137,25%. 

Загальна кількість голосуючих акцій-7 960 152,кількість голосуючих акцій, що зареєструвались 

для  участі у Загальних зборах-7 835 377, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 

прийняття рішення-7 835 377,кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»-0 . 

   21квітня 2017 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Галичфарм» (далі по 

тексту-"Товариство") прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 

прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів 21.04.2017.),вартість 

яких перевищує 25% вартості активів за даними річної звітності Товариства за 2016р. 

           Вартість активів Товариства за даними  річної фінансової звітності Товариства за 

2016р- 1 617 463  тис. грн   

    Характер правочинів – правочин, предметом якого є закупівля товарно-матеріальних 

цінностей, з граничною сукупною вартістю не більше 240,0 млн. гривень. Співвідношення 

ринкової вартості коштів, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними 

останньої річної фінансової звітності становить  14,84%. 

Загальна кількість голосуючих акцій-7 960 152,кількість голосуючих акцій, що зареєструвались 

для  участі у Загальних зборах-7 835 377, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 

прийняття рішення-7 835 377,кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» -0. 

  

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Директор  виконавчий         Блонський О.В. 

21.04.2017 


