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 розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
статутного капiталу - 23.02.2016 року.
Назва органу, що прийняв таке рiшення - Загальнi збори акцiонерiв.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв - акцiї простi iменнi бездокументарної форми
iснування у кiлькостi 7 092 600 штук ( Сім мільйонів дев'яносто дві тисячі шістсот штук) на
суму 63 833 400,00 грн. (Шістдесят три мільйони вісімсот тридцять три тисячі чотириста
гривень 00 копійок).
Спосiб розмiщення - приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску
акцiй - статутний капiтал збiльшується на 63 833 400,00 грн. (Шістдесят три мільйони вісімсот
тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок).
Номiнальна вартiсть акцiй - 9,00 грн. (Дев'ять гривень 00 копійок).
Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення - цiна розмiщення акцій становить 9,00
(Дев'ять гривень 00 копійок) за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості 9,00 (Дев'ять
гривень 00 копійок) та не нижча за ринкову. Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної
діяльності - ТОВ "Кредитне Брокерське Агентство" (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
№312/15 від 10.04.2015р та Ліцензії на проведення землеоціночних робіт Серія АД № 034243 від
27.06.2012р) станом на день, що передує дню опублікування в установленному порядку
повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, тобто станом на 19
січня 2016р. (повідомлення опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери" 20.01.2016р. № 9
(4297). Ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства становить 8,37 гривень (Вісім
гривень 37 копійок). Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради
(Протокол № 5 від 10.02.2016р.)
На дату прийняття Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства
відсутні акціонери, які володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій Товариства та
відомості про зміни власника значного пакета акцій емітента у разі розміщення акцій.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони
розміщуються до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рiшення про
збiльшення статутного капiталу складає 500%. Співвідношення (у відсотках) загальної
номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу до розміру статутного
капіталу емітента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу складає 100%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються - права, якi

отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, визначенi чинним законодавством
України та Статутом Товариства.
Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в
нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок Товариства.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштів - отримані
кошти планується використати для поповнення обігових коштів Товариства з метою придбання
сировини, матеріалів, ТМЦ, оплати робіт (послуг), а також погашення заборгованості за
придбані сировину, матеріали, ТМЦ, виконані роботи (послуги).
Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - конвертацію цінних
паперів не передбачено.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Товариство зобов'язується не
використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття
збиткiв Товариства.
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.
23.02.2016

