Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІТОФАРМ»
1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ФІТОФАРМ»
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05430596
Місцезнаходження емітента: 02152, м. Київ, проспект П.Тичини, 1В, офіс А504
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 390-52-91
Електронна поштова адреса емітента: mikhail_chub@fitofarm.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.fitofarm.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Текст повідомлення:
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Зміст інформації:
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПАТ "Фiтофарм" (далi-Товариство) 18.05.2016 року (протокол
№ 18/05-2016 вiд 18.05.2016 року) щодо приватного розмiщення iменних вiдсоткових забезпечених
облiгацiй серiї А.
Загальна сума облiгацiй за проспектом 35 382 320 грн. (тридцять п’ять мiльйонiв триста вiсiмдесят двi
тисяч i триста двадцять грн. 00 коп.) в кiлькостi 35032 штук.
Форма iснування iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй – бездокументарна.
Розмiщення емiтованих облiгацiй здiйснюється без залучення андерайтера та без органiзатора торгiв на
позабiржовому ринку.
Збiльшення статутного капiталу Товариства не вiдбувається.
Спiввiдношення кiлькостi облiгацiй Товариства, що розмiщуються, до розмiру
статутного капiталу Товариства становить 57,8811%.
Iнформацiя про права, якi отримають iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
- вiльно купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв, а також здiйснювати iншi
операцiї, що не суперечать чинному законодавству України;
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при їх погашеннi та вiдсотковий дохiд у термiни,
встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Товариством.
Спосiб оплати: оплата вартостi облiгацiй при розмiщеннi облiгацiй, здiйснюється протягом строку
розмiщення облiгацiй вiдповiдно до укладеного договору купiвлi-продажу облiгацiй, шляхом
перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України (резидентами та нерезидентами) на
поточний рахунок Товариства.
Мета розмiщення облiгацiй та напрями використання отриманих коштiв: Розмiщення облiгацiй
вiдбувається з метою переведення зобов’язань ПАТ «Фiтофарм» за договорами позики на загальну суму
35 382 320 грн. (тридцять п’ять мiльйонiв триста вiсiмдесят двi тисячi триста двадцять грн. 00 коп.) в
облiгацiї для реструктуризацiї кредиторської заборгованостi Товариства та продовження термiну
користування позичковими коштами.
Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для покриття
своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi у разi їх виникнення, а також для формування та поповнення
статутного капiталу Товариства.
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Голова та члени наглядової ради Товариства не мають намiр придбавати облiгацiї Товариства, що
розмiщуються.
Можливiсть обмiну облiгацiй Товариства на власнi акцiї Товариства не передбачена.
Товариство зобов’язане надати особам, якi є учасниками приватного розмiщення
облiгацiй, копiю зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй та копiю зареєстрованих змiн до проспекту
емiсiї облiгацiй (у разi внесення таких змiн) не менш як за 10 днiв до дати початку укладення договорiв
з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй, визначеної у Проспектi емiсiї.
3.Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор

Чуб М.В.
.
19.05.2016 р.

