
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство  " Галичфарм" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05800293 

3. Місцезнаходження: 79024 м.Львiв , Опришкiвська,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 : Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

27 жовтня 2015 року на підставі рішення позачергових зборів акціонерів АТ " Галичфарм" 

відбулись наступні зміни складу посадових осіб емітента:  

 1. Відкликано  Наглядову  раду Товариства в повному складі:   

Відкликано. Голову  Наглядової  ради - Семеренко Ольгу Степанівну  з 27.10.2015р на підставі 

рішення позачергових зборів акціонерів ( Протокол № 32від 27.10.2015р) . 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. Згоду на розкриття паспортних 

даних звільнена посадова особа не надала. Перебувала на посаді з 26.03.2013р-26.10.2015р. 

 

Відкликано.  Члена  Наглядової  ради -Ткачука Юрія Юрійовича  з 27.10.2015р на підставі 

рішення позачергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р).  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 . Згоду на 

розкриття паспортних даних звільнена посадова особа не надав. Перебував на посаді з  

26.03.2013р.-26.10.2015р  

Відкликано. Члена Наглядової ради - Сур  Сергія Володимировича з 27.10.2015р на підставі 

рішення позачергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р).  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 .Згоду на 

розкриття паспортних даних звільнена посадова особа не надав .Перебував на посаді з  

26.03.2013р- 26.10.2015р. 

Відкликано .Члена Наглядової ради - ТзОВ " КРАФТ ЛОЄРС"  , код ЄДРПОУ 36678659 , 01042 

м.Київ , вул..П.Лумумби , 4/6 з 27.10.2015р на підставі рішення позачергових зборів акціонерів 

товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 

0,0001% . Пакет акцій емітента , який належить цій особі : 2 шт. Як юридична особа, ТзОВ" 

КРАФТ ЛОЄРС" непогашеної судимості за злочини , вчинені з корисливих мотивів , чи злочини 

у сфері господарської , службової діяльності не має.  

Обрано Наглядову раду Товариства в такому складі: 

  Обрано . Голову  Наглядової ради - Тумарєва Віктора Миколайовича  з 27.10.2015р обраний до 

Наглядової ради на підставі рішення  позачергових зборів акціонерів  ( Протокол № 32 від 

27.10.2015р).Обрано Головою Наглядової ради на підставі рішення засідання Наглядової ради ( 

Протокол № 1 від 27.10.2015р). Строк на який призначено особу - 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. Згоду на розкриття паспортних 

даних  посадова особа не надав. Посади, що обіймав (є) : Директор ЗАТ " ІФ "Добробут" , 

Голова Наглядової ради ПАТ " Гемопласт". 

 



Обрано. Члена Наглядової ради-  Ткачука Юрія Юрійовича з 27.10.2015р обраний до Наглядової 

ради  на підставі рішення позачергових зборів акціонерів товариства( Протокол № 32 від 

27.10.2015р) .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 . Згоду на розкриття паспортних даних  

посадова особа не надав . Посади, що обіймав (є) : фінансовий директор корпорації " Артеріум". 

Обрано.  Члена Наглядової ради - Семеренко Ольгу Степанівну  з 27.10.2015р обрана до 

Наглядової ради на підставі рішення  позачергових зборів акціонерів  ( Протокол № 32 від 

27.10.2015р).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. Згоду на розкриття паспортних даних  

посадова особа не надала. Посади, що обіймав (є) : Виконавчий директор АТ "  Галичфарм", 

радник Головного виконавчого директора Корпорації " Артеріум". 

Обрано.  Члена Наглядової ради - ТзОВ "КРАФТ ЛОЄРС "  , код ЄДРПОУ 36678659 , 01042 

м.Київ , вул..П.Лумумби , 4/6 з 26.03.2013р на підставі рішення позачергових зборів акціонерів 

товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р).Строк на який призначено особу-3 роки. Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0,0001% . Пакет акцій емітента , який належить цій 

особі : 2 шт. Як юридична особа, ТзОВ "КРАФТ ЛОЄРС " непогашеної судимості за злочини , 

вчинені з корисливих мотивів , чи злочини у сфері господарської , службової діяльності не має.    

2.   Відкликано Ревізійну комісію Товариства в повному складі:   

   Відкликано .  Голову  Ревізійної комісії -Мартиненка Віктора Миколайовича  з 27.10.2015р   на 

підставі рішення позачергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р).  

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 . Згоду на 

розкриття паспортних даних звільнена посадова особа не надав. Перебував на посаді з  

26.03.2013р.-26.10.2015р 

 

Відкликано .  Члена Ревізійної комісії - Скібінську Оксану Степанівну   з 27.10.2015р  на 

підставі рішення позачергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р).    

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 . Згоду на 

розкриття паспортних даних звільнена посадова особа не надала. Перебувала на посаді з  

26.03.2013р.-26.10.2015р 

Відкликано .  Члена  Ревізійної комісії -Жаркову Наталю Миколаївну з 27.10.2015р  на підставі 

рішення позачергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р).  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 . Згоду на 

розкриття паспортних даних звільнена посадова особа не надала. Перебувала на посаді з  

26.03.2013р.-26.10.2015р 

Обрано Ревізійну комісію Товариства в такому складі: 

  Обрано .  Голову  Ревізійної комісії -Мартиненка Віктора Миколайовича  з 27.10.2015р   на 

підставі рішення позачергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р)., 

та Протоколом  Ревізійної комісії №1 від 27.10.2015р  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 . Згоду на розкриття паспортних 

даних посадова особа не надав. Посади, що обіймав (є) : Начальник відділу внутрішнього аудиту 

ВАТ " Київмедпрепарат" , менеджер по внутрішньому  аудиту Корпорації " Артеріум" 

 

Обрано .  Члена Ревізійної комісії - Скібінську Оксану Степанівну   з 27.10.2015р  на підставі 

рішення позачергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р) 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 . 

Згоду на розкриття паспортних даних  посадова особа не надала. Посади, що обіймав (є) : 

Головний бухгалтер ВАТ " Львівська фармацевтична фабрика", в о.головного бухгалтера АТ " 

Галичфарм" , нач.відділу казначейства АТ " Галичфарм". 

Обрано .  Члена Ревізійної комісії - Жаркову Наталю Миколаївну  з 27.10.2015р ,  на підставі 

рішення позачергових зборів акціонерів товариства ( Протокол № 32 від 27.10.2015р) 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 . 

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала .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. 

 

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.  

27.10.2015 


