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Вид особливої інформації Відомості про зміну  складу посадових осіб 

емітента 
 20 квітня 2012 року на підставі рішення чергових зборів акціонерів відбулися наступні 
зміни складу посадових осіб .  
Відкликано  Наглядову  раду Товариства в повному складі:   
Відкликано. Голову  Наглядової  ради - Семеренко Ольгу Степанівну ( паспорт серія КА № 
358814, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 11.02.1997р) з 
20.04.2012р на підставі рішення чергових зборів акціонерів ( Протокол № 27від 20.04.2012р) . 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0172%. Пакет акцій емітента , який належить 
цій особі : 243 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на 
посаді з 31.03.2011р-20.04.2012р. 
  Відкликано.  Члена  Наглядової  ради -Ткачука Юрія Юрійовича ( паспорт серія МЕ № 826622 , 
виданий Оболонським  РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.08.2007р) з 20.04.2012р на підставі 
рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 20.04.2012р).  Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0008% . Пакет акцій емітента , який належить цій особі : 
12 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має . Перебував на посаді з  
31.03.2011р.-20.04.2012р  
Відкликано. Члена Наглядової ради – Сура Сергія Володимировича ( паспорт серія МЕ № 766178 
, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.08.2006р) з 20.04.2012р на підставі 
рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 20.04.2012р).  Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0008% . Пакет акцій емітента , який належить цій особі : 
12 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має . Перебував на посаді з  
31.03.2011р- 20.04.2012р. 
Обрано Наглядову раду Товариства в такому складі: 
  Обрано .  Голову Наглядової ради - Семеренко Ольгу Степанівну ( паспорт серія КА № 358814, 
виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 11.02.1997р) з 20.04.2012р 
обрана до Наглядової ради на підставі рішення  чергових зборів акціонерів  ( Протокол № 27від 
20.04.2012р). Призначена на посаду Голови Наглядової ради на підставі рішення засідання 
Наглядової ради ( Протокол №1 від 20.04.2012р) Строк на який призначено особу – 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0172%. Пакет акцій емітента , який належить 
цій особі : 243 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. . Посади, що 
обіймав (є) : Виконавчий директор АТ «  Галичфарм», радник Головного виконавчого директора 
Корпорації « Артеріум». 
   Обрано. Член  Наглядової ради-  Ткачука Юрія Юрійовича ( паспорт серія МЕ № 826622 , 
виданий Оболонським  РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.08.2007р) з 20.04.2012р обраний до 
Наглядової ради  на підставі рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 
20.04.2012р). Строк на який призначено особу - 3 роки.  Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0,0008% . Пакет акцій емітента , який належить цій особі : 12 шт. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має . Посади, що обіймав (є) : фінансовий директор корпорації 
« Артеріум». 
     Обрано.  Член Наглядової ради – Сура Сергія Володимировича ( паспорт серія МЕ № 766178 , 
виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м .Києві 22.08.2006р) з 20.04.2012р на підставі 
рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 20.04.2012р). Строк на який 
призначено особу-3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0008% . Пакет акцій 
емітента , який належить цій особі : 12 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 



злочини не має . Посади, що обіймав (є) :  директор з досліджень і розробок корпорації « 
Артеріум». 
    
    Відкликано Ревізійну комісію Товариства в повному складі:   
   Відкликано .  Голову  Ревізійної комісії –Мартиненка Віктора Миколайовича ( паспорт серія 
СМ № 093222 , виданий Жовтневим   РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.05.1996р) з 20.04.2012р   
на підставі рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 20.04.2012р).  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0008% . Пакет акцій емітента , який належить 
цій особі : 12 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має . Перебував на 
посаді з  31.03.2011р.-20.04.2012р 
 Відкликано .  Член   Ревізійної комісії – Скібінську Оксану Степанівну  ( паспорт серія КА№ 
721749, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 17.12.1997р) з 20.04.2012р  на 
підставі рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 20.04.2012р).    
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001% . Пакет акцій емітента , який належить 
цій особі : 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має . Перебувала на 
посаді з  31.03.2011р.-20.04.2012р 
Відкликано .  Члена  Ревізійної комісії –Жаркову Наталю Миколаївну ( паспорт серія КВ № 
062122 , виданий Шевченківським РВ УМВС України  у Львівській обл 21.01.1999р) з 20.04.2012р  
на підставі рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 20.04.2012р).  
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0008% . Пакет акцій емітента , який належить 
цій особі : 12 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має . Перебувала на 
посаді з  31.03.2011р.-20.04.2012р 
 Обрано Ревізійну комісію Товариства в такому складі: 
  Обрано .  Голову  Ревізійної комісії –Мартиненка Віктора Миколайовича ( паспорт серія СМ № 
093222 , виданий Жовтневим   РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.05.1996р) з 20.04.2012р   на 
підставі рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 20.04.2012р)., та 
Протоколом  Ревізійної комісії №1 від 20.04.2012р  Строком на 3 роки.  Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0008% . Пакет акцій емітента , який належить цій особі : 12 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має . Посади, що обіймав (є) : 
Начальник відділу внутрішнього аудиту ВАТ « Київмедпрепарат» , менеджер по внутрішньому  
аудиту Корпорації « Артеріум» 
 Обрано .  Член   Ревізійної комісії – Скібінську Оксану Степанівну  ( паспорт серія КА№ 721749, 
виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 17.12.1997р) з 20.04.2012р  на підставі 
рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 20.04.2012р).  Строком на 3 
роки.  Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001% . Пакет акцій емітента , який 
належить цій особі : 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має . 
Посади, що обіймав (є) : Головний бухгалтер ВАТ « Львівська фармацевтична фабрика»,  
в о.головного бухгалтера АТ « Галичфарм» , нач.відділу казначейства АТ « Галичфарм». 
Обрано .  Член  Ревізійної комісії – Жаркову Наталю Миколаївну ( паспорт серія КВ № 062122 , 
виданий Шевченківським РВ УМВС України  у Львівській .обл 21.01.1999р з 20.04.2012р ,  на 
підставі рішення чергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 27 від 20.04.2012р).  
Строком на 3 роки.  Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0008% . Пакет акцій 
емітента , який належить цій особі : 12 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має . Посади, що обіймав (є) : Економіст АТ « Галичфарм» , провідний економіст з 
фінансової роботи АТ « Галичфарм». 
 
  Особа, зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації , що міститься у повідомленні, та 
визнає , що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 
   Директор виконавчий                                                                                 Блонський О.В. 
 


