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: (06274) 3-20-63
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 зміну посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення:
18.05.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 18/05-01-ГД від 18.05.2016 року)
прийняте рішення про припинення повноважень генерального директора ПАТ «ФІТОФАРМ» Чуба
Михайла Володимировича (паспорт ВК 933917, Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС
України в Донецькій області 12.09.2012 р.) з 01 червня 2016 року. Повноваження припинені у зв’язку із
розірванням трудового договору та припинення трудових відносин із генеральним директором
Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ» Чубом Михайлом Володимировичем на підставі п.
1 статті 36 КЗпП України (за угодою сторін) з 01 червня 2016 року та на підставі п. 8.4.4. Статуту ПАТ
«ФІТОФАРМ». Строк, протягом якого перебував на посаді генерального директора – з 26.06.2012 року.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
18.05.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 18/05-01-ГД від 18.05.2016 року)
прийняте рішення про обрання з 01 червня 2016 року генеральним директором ПАТ «ФІТОФАРМ»
Руденка Юрія Вікторовича (паспорт КЕ 809105, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській
області 22.09.1997 р.). Строк, на який обрано (призначено) особу – 5 (п’ять) років з моменту обрання.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа – виконавчий директор ПАТ «ФІТОФАРМ»,
виконавчий директор ТОВ «Астролакс інвест», директор представництва фірми «ЕУ Фармація Сп.
Зоо».
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.
.
18.05.2016 р.

