
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 власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

06 вересня 2016 року , згідно отриманого від депозитарію ПАТ " НДУ" зведеного облікового 

реєстру власників цінних паперів станом на 02 вересня 2016 року АТ " Галичфарм" повідомляє 

щодо зміни власників акцій ,яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.Зміни 

відбулись у зв'язку з реєстрацією випуску  акцій при збільшенні Статутного капіталу Емітента 

шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. 

Пакет акцій акціонера - юридичної особи-  ПАТ " Гемопласт" ( код ЄДРПОУ 00480922 , 

місцезнаходження Одеська обл. м.Білгород-Дністровський , вул.Маяковського,57) до зміни 

становив  28355 штук простих іменних акцій , що складав  1,9989 %   до загальної кількості 

акцій Емітента та 2,2856 % до  загальної кількості голосуючих акцій. Після проведених змін 

пакет акцій цієї юридичної особи становить1675176 штук простих іменних акцій, що 

складає19,6822%  до загальної кількості акцій Емітента та 21,0569% до загальної кількості 

голосуючих акцій.   

Пакет акцій акціонера -юридичної особи- АСК " Омега" ( код ЄДРПОУ 21626809 , 

місцезнаходження  м.Київ , вул.Обсерваторна,17А) до зміни становив 130082 штук простих 

іменних акцій , що складав 9,1703% до загальної кількості акцій Емітента та 10,4856 % до 

загальної кількості голосуючих акцій . Після проведених змін пакет акцій цієї юридичної особи 

становить 1675176 штук простих іменних акцій , що складає 19,6822 % до загальної кількості 

акцій Емітента та 21,0569% до загальної кількості голосуючих акцій     

Пакет акцій акціонера - юридичної особи-ТОВ " Міжрегіональна транспортна компанія" ( код 

ЄДРПОУ 32312604 , місцезнаходження м.Київ , вул.АкадемікаТуполєва,17) до зміни становив 

79713 штук простих іменних акцій ,що складав 5,6194%до  загальної кількості акцій Емітента 

та 6,4254% до загальної кількості голосуючих акцій. Після проведених змін пакет акцій цієї 

юридичної особи становить 1675176 штук простих іменних акцій , що складає 19,6822% до 

загальної кількості акцій Емітента та 21,057% до загальної кількості голосуючих акцій.   

Пакет акцій акціонера-юридичної особи-ТОВ "Нафтохімімпекс" ( код ЄДРПОУ 31029407 , 

місцезнаходження м.Київ , вул.Січневого повстання ,11-Б) до зміни становив 84295 штук 

простих іменних акцій , що складав 5,9424% до загальної кількості акцій Емітента та 6,7948%  

до загальної кількості голосуючих акцій. Після проведених змін пакет акцій цієї юридичної 

особи становить 1675176 штук простих іменних акцій , що складає 19,6822% до загальної 

кількості акцій Емітента та 21,0569% до загальної  кількості голосуючих акцій.   

Пакет  акцій акціонера-юридичної особи-ПАТ"Київмедпрепарат" ( код ЄДРПОУ 00480862 , 

місцезнаходження м.Київ , вул.Саксаганського ,139) до зміни становив 141185 штук простих 



іменних акцій , що складав 9,9529% до загальної кількості акцій Емітента та 11,3806%  до 

загальної кількості голосуючих акцій.Після проведених змін пакет акцій цієї юридичної особи 

становить 847110 штук простих іменних акцій , що складає 9,9529% до загальної кількості акцій 

Емітента та 10,6481% до загальної кількості голосуючих акцій.   

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. 

06.09.2016 


