Акціонеру ПАТ « ГАЛИЧФАРМ»
Виконавча дирекція Публічного акціонерного товариства «Галичфарм» (код за ЄДРПОУ 05800293),
надалі Товариство, повідомляє про можливість реалізації акціонерами Товариства переважного права на
придбання акцій додаткової емісії.
Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,
що відбулись 23 лютого 2016р. та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства
шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до
розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.
Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, номінальна вартість однієї акції, форма
існування акцій,що планується до розміщення.
Пропонуються до розміщення 7 092 600 (Сім мільйонів дев’яносто дві тисячі шістсот) штук простих іменних
акцій бездокументарної форми існування , номінальною вартістю 9,00 грн. (Дев’ять гривень 00 копійок) кожна.
Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується до розміщення.
63 833 400,00 грн. (Шістдесят три мільйони вісімсот тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок).
Ринкова вартість акцій.
Ринкова вартість акцій становить 8,37 грн. (Вісім гривень 37 копійок) за одну акцію.
Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на придбання акцій щодо яких прийнято
рішення про розміщення, правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне
право.
Акції розміщуються за ціною 9,00 грн. (Дев’ять гривень 00 копійок) за одну акцію, що дорівнює номінальній
вартості акцій та не нижча за ринкову вартість.
Кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації переважного права, пропорційна частці
належних йому акцій у загальній кількості простих акцій Товариства станом на 23.02.2016 року та розраховується
за формулою:
,

де

А-кількість простих акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права ,штук;
В- кількість простих акцій, належна акціонеру станом на 23.02.2016 року ,штук;
7 092 600 –загальна кількість простих акцій, запропонованих до розміщення, штук;
1 418 520 –загальна кількість простих акцій у статутному капіталі Товариства станом на 23.02.2016 року, штук.
Акціонером може бути подана заява на придбання меншої кількості акцій ,ніж та ,яку він може придбати під
час реалізації свого переважного права , але не більш ніж пропорційна частці акціонера в статутному капіталі
Товариства станом на 23.02.2016 року.
Акціонери у визначені строки подають письмову заяву на ім’я Директора виконавчого Товариства в якій
зазначається: повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих
документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичної
особи – акціонера); реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи–акціонера); код акціонера за ЄДРПОУ
(для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи–акціонера); місцезнаходження
акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п’ятизначного поштового
індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера); контактні дані
(телефон, факс, e-mail); кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов’язання щодо оплати зазначеної в
заяві кількості акцій за ціною розміщення; дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної
особи – акціонера) або підпис уповноваженої
особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи –
акціонера).
Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 16 травня 2016 року по 03 червня 2016 року (включно) з 14.00 до
16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.
Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання
заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтверджені
відповідно до чинного законодавства. Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій
Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється
реєстраційний номер та дата подання заяви.
Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до
розміщення, та протягом установленого для цього строку подавши відповідну заяву про придбання акцій, в строк з
16 травня 2016 року по 03 червня 2016 року (включно) перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює
вартості акцій, що ним придбаваються .У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата
за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер
має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з моменту
надходження коштів на відповідний рахунок Товариства. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі
в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства:
одержувач - ПАТ «ГАЛИЧФАРМ», код ЄДРПОУ 05800293, рахунок № 26008455007395 в АТ «ОТП Банк», МФО
банку 300528; з призначенням платежу « Оплата за прості іменні акції ПАТ « Галичфарм» додаткового випуску,
без ПДВ».

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що
ними придбаваються, Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій
протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дати, що передує
даті початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій,
тобто не пізніше 03 червня 2016 року (включно) шляхом направлення рекомендованої кореспонденції або
вручення особисто під розпис.
Порядок укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
Укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється у два етапи.
Термін проведення першого етапу – з 06 червня 2016 року по 29 червня 2016 року включно. Протягом цього
терміну ПАТ«Галичфарм» укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації
свого переважного права були надані заяви про придбання акцій та перераховані кошти, відповідно до умов
приватного розміщення акцій. Термін проведення другого етапу - з 30 червня 2016 року по 01 липня 2016 року
включно. Протягом цього терміну укладаються договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються, з особами, які
відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення станом на дату прийняття рішення
про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23 лютого 2016 року,
що бажають придбати акції на другому етапі укладення договорів з першими власниками.
Адреса, за якою відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій: 79024, м.Львів, вул Опришківська, 6/8., на першому поверсі, навчальний клас.
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