
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: office@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 10 відсотків статутного капіталу 

   
2. Текст повідомлення: 

№ 
з/п 

Дата прийняття 
рішення 

Вид цінних 
паперів, що 
розміщуються 

Кількість цінних 
паперів, що 
розміщуються 

(шт.) 

Сума цінних 
паперів, що 
розміщуються 

(тис. грн.) 

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках)  

1 2 3 4 5 6 

1 22.08.2016 
Облігація 

підприємства 
відсоткова 

30 000 30 000 49,08 

Зміст інформації: 
Наглядовою радою  ПАТ «Фітофарм» (надалі- Емітент) 22.08.2016 року прийнято рішення (Протокол 
№ 22/08-2016  від 22.08.2016 року) здійснити приватне розміщення іменних відсоткових забезпечених 
облігацій серії Б. Загальна сума облігацій за проспектом 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів 
гривень, 00 коп.) в кількості 30 000 штук. 
Форма існування іменних відсоткових забезпечених облігацій – бездокументарна. 
Розміщення емітованих облігацій здійснюється без залучення андерайтера та без організатора торгів 
на позабіржовому ринку. 
Співвідношення кількості облігацій Емітента, що розміщуються, до розміру статутного капіталу 
Емітента становить 49,08%.  
Інформація про права, які отримають власники облігацій, що розміщуються: 
- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів серед визначеного кола 
осіб, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України; 
- отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, 
встановлені цим Рішенням про випуск облігацій. 
- власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. 
Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним 
законодавством України. 
Порядок оплати облігацій: оплата вартості облігацій при розміщенні облігацій, здійснюється протягом 
строку розміщення облігацій відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій 
(біржовому контракті), шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України 
(резидентами та нерезидентами) на поточний рахунок Емітента № 26009000004083 в ПАТ "КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614. 
Мета розміщення облігацій та напрями використання отриманих коштів: Залучені кошти планується   
використати для  фінансування потреби в оборотному капіталі обумовлену збільшенням обсягів 
реалізації продукції (зростання суми дебіторської заборгованості, запасів готової продукції та запасів 
сировини і матеріалів) - 27 000 000,00 (двадцять сім мільйонів гривень 00 копійок) (90 % залучених 
коштів), для модернізації існуючого виробництва – 3 000 000 грн. (три мільйони гривень 00 копійок) 
(10% залучених коштів). 
Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для покриття 
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своїх збитків від господарської діяльності у разі їх виникнення, а також для формування та 
поповнення статутного капіталу Емітента.  
Голова та члени наглядової ради Емітента не мають намір придбавати облігації емітента, що 
розміщуються. Можливість обміну облігацій Емітента на власні акції Емітента не передбачена.  
Емітент зобов’язаний надати особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій, копію 
зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій 
(у разі внесення таких змін) не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення облігацій, визначеної у Проспекті емісії. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.  
 

  
3.Підпис 

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 
 
 
Генеральний директор                                                                 Руденко Ю.В. 
              .   
             23.08.2016 р. 


