Бюлетень
для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
Дата проведення річних Загальних зборів:

25.11.2022р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

__________

Кількість голосів, що належать акціонеру:
________ (_______________________
__________________________________________________________________________________)
(прописом)
Реквізити акціонера:
П.І.Б./найменування акціонера
_____________________________________
Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що поcвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
_____________________________________
Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи
________________________________
Реквізити представника акціонера
(за наявності):
П.І.Б. / найменування представника акціонера
_______________________________
Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що поcвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
_____________________________________
Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи
________________________________
Загальна кількість членів Наглядової ради
кумулятивного голосування – 3.

АТ «Галичфарм», що обираються шляхом
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__________________________________________________
Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

9.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Акціонерного товариства Кількість голосів«Галичфарм» згідно з поданими пропозиціями акціонерів
зазначається
навпроти кожного
кандидата
1.Прізвище, ім’я, по батькові:
Ткачук Юрій Юрійович
2.рік народження : 1977.
3.Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Приватне
акціонерне товариство «Ділові партнери» (Україна) ЄДРПОУ 23721506 , який
володіє 146 856 шт. простими іменними акціями АТ «Галичфарм», що
становить 1,725460 % від статутного капіталу Товариства.
4.Кількість,тип та/або клас належних кандидату акцій АТ « Галичфарм» :
12 штук прості іменні акції АТ «Галичфарм», що становить 0,000140% від
статутного капіталу Товариства.
5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація)
Вища- Національний університет Києво-Могилянська Академія,1998,
економіка, економіст.
6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає
кандидат у юридичних особах :
Корпорація « Артеріум», директор фінансовий .
7.Загальний стаж роботи : 25 років.
8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період,
місце роботи, займана посада)
Корпорація «Артеріум», директор фінансовий .
9.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості : Відсутні.
10.Наявність (відсутність) заборони обіймати посаду та/або займатись
певною діяльністю : Відсутні.
11.Чи є особа афілійованою особою АТ «Галичфарм» : Ні.
12.Акціонери та посадові особи АТ «Галичфарм» не є афілійованими
особами кандидата .
Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової
ради АТ «Галичфарм» згідно Вимог до інформації про кандидатів у члени
органу акціонерного товариства , затверджених рішенням НКЦПФР №402 від
01.06.2017р
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__________________________________________________
Підпис акціонера (представника акціонера)

1.Прізвище,ім’я,по батькові:
Семеренко Ольга Степанівна
2.рік народження : 1953.
3.Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Приватне
акціонерне товариство «Ділові партнери» (Україна) ЄДРПОУ 23721506 , який
володіє 146 856 шт. простими іменними акціями АТ «Галичфарм», що
становить 1,725460 % від статутного капіталу Товариства.
4.Кількість,тип та/або клас належних кандидату акцій АТ « Галичфарм» :
243 штук прості іменні акції АТ «Галичфарм», що становить 0,002855% від
статутного капіталу Товариства.
5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація) :
Вища- Львівський торгово-економічний інститут,1983, економіка торгівлі
,економіст.
6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає
кандидат у юридичних особах :
АТ «Галичфарм» , член Наглядової ради.
7.Загальний стаж роботи : 50 років.
8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період,
місце роботи, займана посада)
АТ «Галичфарм» , член Наглядової ради.
9.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості : Відсутні.
10.Наявність (відсутність) заборони обіймати посаду та/або займатись
певною діяльністю : Відсутні.
11.Чи є особа афілійованою особою АТ «Галичфарм» : Ні.
12.Акціонери та посадові особи АТ «Галичфарм» не є афілійованими
особами кандидата .
Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової
ради АТ «Галичфарм» згідно Вимог до інформації про кандидатів у члени
органу акціонерного товариства , затверджених рішенням НКЦПФР №402 від
01.06.2017р
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__________________________________________________
Підпис акціонера (представника акціонера)

1.Прізвище,ім’я,по батькові:
Тумарєв Віктор Миколайович
2.рік народження : 1969.
3.Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Приватне
акціонерне товариство «Ділові партнери» (Україна) ЄДРПОУ 23721506 , який
володіє 146 856 шт. простими іменними акціями АТ «Галичфарм», що
становить 1,725460 % від статутного капіталу Товариства.
4.Кількість,тип та/або клас належних кандидату акцій АТ « Галичфарм» :
1 штука проста іменна акція АТ «Галичфарм», що становить 0,000011% від
статутного капіталу Товариства.
5.Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення,
спеціальність, кваліфікація) :
Вища- Київський державний економічний університет,1994, маркетинг,
економіст .
6.Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає
кандидат у юридичних особах :
АТ «Галичфарм», член Наглядової ради.
7.Загальний стаж роботи : 30 років.
8.Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період,
місце роботи, займана посада)
ЗАТ «ІФ»Добробут», директор, ПАТ «Гемопласт» голова Наглядової ради.

9.Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості : Відсутні.
10.Наявність (відсутність) заборони обіймати посаду та/або займатись
певною діяльністю : Відсутні.
11.Чи є особа афілійованою особою АТ «Галичфарм» : Ні.
12.Акціонери та посадові особи АТ «Галичфарм» не є афілійованими
особами кандидата .
Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової
ради АТ «Галичфарм» згідно Вимог до інформації про кандидатів у члени
органу акціонерного товариства , затверджених рішенням НКЦПФР №402 від
01.06.2017р

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити
акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є
акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником
акціонера)(крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера
(його представника).
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__________________________________________________
Підпис акціонера (представника акціонера)

