Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
2. Код за ЄДРПОУ
00481212
3. Місцезнаходження
02093 місто Київ вулиця Бориспільська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс
0(44) 566-68-78 0(44) 568-32-10
5. Електронна поштова адреса
equity@darnitsa.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
http://darnitsa.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави
2 розділу ІІІ цього Положення
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів: 25.04.2018 року, Загальні збори акціонерів ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: попередньо схвалено та надано
попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів
наступних значних правочинів, предметом яких є:
- залучення боргового фінансування;
- іпотека;
- застава рухомого майна;
- придбання основних засобів;
-витрати, пов’язані із запровадженням нових технологій, наукових досліджень та модернізації виробничих
процесів;
- придбання сировини та матеріалів;
- поставка продукції власного виробництва;
- купівля-продаж продукції власного виробництва;
- участь у збільшенні статутного капіталу інших юридичних осіб;
- поруки по зобов'язанням третіх сторін;
- купівля – продаж цінних паперів.
Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 1 500
000 000 (один мільярд п`ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, або відповідного еквівалента в іноземній
валюті.
Гранична сукупна вартість правочинів: 1500000 тис. грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3080918 тис. грн.;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках): 48,68679%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 561 024;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 561 023;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 561 023;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
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ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Генеральний директор

Діденко С.В.
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

26.04.2018р.
(дата)
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