
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІТОФАРМ» 

 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ФІТОФАРМ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 05430596 

3. Місцезнаходження: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева,2 

4. Міжміський код, телефон та факс: (06274) 3-20-63 

5. Електронна поштова адреса: mikhail_chub@fitofarm.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.fitofarm.ua 

7. Вид особливої інформації: про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

 

ІІ. Текст повідомлення 

 
1) У «фізичної особи», пакет простих іменних акцій емітента зменшився на 15 540 055 шт. (19,57 

% від статутного капіталу емітента) та становить 20  шт. простих іменних акцій (0,0000 % від 

статутного капіталу емітента). Розмір частки «фізичної особи» до зменшення пакету простих 

іменних акцій складав 15 540 075 шт. (19,57 % від статутного капіталу емітента), розмір частки 

«фізичної особи» після зменшення пакету простих іменних акцій становить 20 шт.. (0,0000 % 

від статутного капіталу емітента). 

2) У «фізичної особи», пакет простих іменних акцій емітента зменшився на 6 794 445 шт. (8,5585 

% від статутного капіталу емітента) та становить 4 081 547  шт. простих іменних акцій (5,1413 

% від статутного капіталу емітента). Розмір частки «фізичної особи» до зменшення пакету 

простих іменних акцій складав 10 875 992 шт. (13,6997 % від статутного капіталу емітента), 

розмір частки «фізичної особи» після зменшення пакету простих іменних акцій  становить 

4 081 547 шт. (5,1413 % від статутного капіталу емітента). 

3) У юридичної особи, Компанія з обмеженою відповідальністю «МІРАФІТОС ХОЛДИНГ ЛТД», 

реєстраційний номер 320622, місцезнаходження: Спайру Кипріану 61, ЕсКей ХАУС, Р.С. 4003 

м. Лімассол, Кіпр (Limited liability company «MIRAPHYTOS HOLDING LTD», under 

Registration No. 320622 having its registered office at Spyrou Kyprianou 61, SK HOUSE, P.C. 4003, 

Limassol, Cyprus) пакет простих іменних акцій емітента збільшився на 22 334 500 шт. (28,1331 

% від статутного капіталу емітента) та становить 22 334 500  шт. простих іменних акцій 

(28,1331 % від статутного капіталу емітента). Розмір частки юридичної особи до збільшення 

пакету простих іменних акцій складав 0 шт. (0 % від статутного капіталу емітента), розмір 

частки юридичної особи  після збільшення пакету простих іменних акцій  становить 22 334 500 

шт. (28,1331 % від статутного капіталу емітента). 

 

ІІІ. Підпис 

 

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 

  

2. Генеральний директор       _________    Чуб Михайло Володимирович 

        (підпис)    (ініціали та прізвище керівника) 

  

 М.П.                 14.03.2014 р. 

(дата) 

____________________________________________________________________________ 

mailto:mikhail_chub@fitofarm.ua

