
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФIТОФАРМ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 05430596

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

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

5. Електронна поштова адреса office@fitofarm.ua

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

www.fitofarm.ua

7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення

30.11.2018 р. єдиним акцiонером ПРАТ "ФIТОФАРМ" - MIRAPHYTOS HOLDING LTD 
(МIРАФIТОС ХОЛДIНГ ЛТД) (Рiшення №1 вiд 30.11.2018 р.) попередньо схвалено вчинення 
Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня 
прийняття цього рiшення значних правочинiв, предметом яких може бути страхування ризикiв вiд 
збиткiв, пов'язаних з володiнням, користуванням, розпорядженням вантажем пiд час його 
транспортування та промiжного зберiгання на складi (страхування вантажiв), страхування ризикiв 
вiд збиткiв у результатi невиконання (неналежного виконання) контрагентом своїх зобов’язань за 
укладеними договорами (страхування фiнансових ризикiв), поставка спирту на внутрiшнiй ринок, 
постачання скляних виробiв медичного призначення.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 265000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 256377 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках): 103,36%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 79 388 663 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 79 388 663 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 
прийняття рiшення: 79 388 663 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" 
прийняття рiшення: 0 шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади    Тiлахун Гобезайєху Єйасу

Генеральний директор  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

30.11.2018
(дата)


