
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 зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

           21 квітня 2017 року  на підставі рішення річних  Загальних  зборів акціонерів ПАТ 

 "Галичфарм"(протокол № 37 від 21.04.2017р) згідно ст.32 Закону України « Про акціонерні 

товариства»: 

    припинені повноваження Голови Наглядової ради Тумарєва Віктора Миколайовича, володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0,000011%. Пакет акцій емітента, який належить цій 

особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних  не надано. Перебував на посаді голови Наглядової ради з 22.04.2016р. по 

20.04.2017р. 

     припинені повноваження члена Наглядової ради Ткачука Юрія Юрійовича, володіє часткою 

в статутному капіталі емітента 0,000140% . Пакет акцій емітента , який належить цій особі: 12 

шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних  не надано. Перебував на посаді  члена Наглядової ради з 22.04.2016р. по 

20.04.2017р.  

   припинені повноваження члена Наглядової ради Семеренко Ольги Степанівни, володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0,002855%. Пакет акцій емітента, який належить цій 

особі: 243 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 

розкриття паспортних даних  не надано. Перебувала на посаді з 22.04.2016р. по 20.04.2017р. 

            21 квітня 2017 року на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ 

 "Галичфарм" (протокол № 37 від 21.04.2017р.): 

     обраний до складу Наглядової ради- з 21.04.2017 року строком до наступних річних Зборів 

Тумарєв Віктор Миколайович.На підставі рішення Наглядової ради (протокол №19 від 

21.04.2017р) обраний головою Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 

0,000011%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 1 шт. Посади, які обіймав протягом 

останніх 5 років -Голова Наглядової ради ПАТ "Гемопласт".  Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

    обраний до складу Наглядової ради- з 21.04.2017р.строком до наступних річних Зборів 

Ткачук Юрій Юрійовича .Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000140% . Пакет 

акцій емітента, який належить цій особі: 12 шт. Посади, які обіймав протягом останніх 5 років 

-фінансовий директор корпорації "Артеріум".Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має . Згоди на розкриття паспортних даних не надано .  

   обрано до складу Наглядової ради - з 21.04.2017р. строком до наступних річних Зборів 

Семеренко Ольга Степанівна .Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,002855%. Пакет 

акцій емітента, який належить цій особі: 243 шт. Посади, які обіймала протягом останніх 5 років 



-радник Головного виконавчого директора Корпорації "Артеріум",пенсіонер за віком. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних не надано. 

III. Підпис  
 

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 


