
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 
Генеральний директор       Тiлахун Гобезайєху Єйасу 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
24.04.2017 

(дата) 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIТОФАРМ" 

2. Організаційно-правова форма 
Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 
02152, мiсто Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офiс А504 

4. Код за ЄДРПОУ 

05430596 

5. Міжміський код та телефон, факс 
044-390-52-91, 044-390-52-91 

6. Електронна поштова адреса 
office@fitofarm.ua 

  
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано 
у* 

№77 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку" 24.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.fitofarm.ua в мережі Інтернет 24.04.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 21.04.2017 616000 236958 260 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ФIТОФАРМ" (протокол б/н вiд 21.04.2017 р.) попередньо схвалено вчинення 
Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв значних 
правочинiв, предметом яких може бути купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, добровiльне страхування фiнансових ризикiв, 
добровiльне страхування вантажiв, кредитнi договори, договори про авалювання векселiв, договори застави майна. Гранична сукупнiсть 
вартостi правочинiв: 616000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 236958 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 260%.  
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 79 270 757 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 79 262 584 
шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 79 262 584 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
"проти" прийняття рiшення: 0 шт. 
 


