
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 надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

17.02.2017 року Наглядовою радою ПАТ "Галичфарм"(далі по тексту-"Товариство") прийнято 

рішення (Протоколом №6 від 17.02.2017 року) про надання згоди на вчинення значного 

правочину , а саме : укладення Додаткової угоди №1/02/2017 від 17.02.17р. Додаткова  угода  

змінює суму Договору №ГФ/1-2017 від 30.12.2016року в сторону збільшення та зміни терміну 

дії договору . Правочин укладений з Корпорацією « Артеріум» м. Київ . вул. Саксаганського , 

139 код ЄДРПОУ (33406813 ). Сума коштів , що є предметом правочину становить 310 000,0 

тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить      

1 617 463,0 тис.грн  (31.12.16р) 

 Співвідношення ринкової вартості коштів , що є предметом правочину , до вартості активів 

Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 19,17%. 

Інформація про укладання Договору купівлі-продажу №ГФ/1-2017 від 30.12.2016року  не 

розкривалась , оскільки сума контракту не перевищувала 10% вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності на 31.12.15р.  

 Істотні умови правочину : предмет правочину - реалізація  лікарських засобів , термін  оплати 

– 60 к.д., ціна лікарських засобів  встановлюється  на підставі прайс – листа на день 

відвантаження та з врахуванням  знижок .  

 

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. 

20.02.2017 


