Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00481212
1.4. Місцезнаходження емітента
02093 місто Київ вул. Бориспільська, буд.13
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0(44) 207-73-03 0(44) 207-73-17
1.6. Електронна поштова адреса емітента
fin@darnitsa.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
http://darnitsa.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні
цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової ради 31.10.2012 року (Протокол № 5 від 31.10.2012 року)
припинено повноваження Директора з виробництва Гусєвої Олександри Володимирівни. Не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою володіє 0,000% в статутному капіталі
емітента. Зміни відбулись за рішенням власників. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. На посаді перебувала 4,5 місяця. На посаду Директора з виробництва
переведений член Дирекції Черкас Євгеній Миколайович.
На підставі рішення Наглядової ради 31.10.2012 року (Протокол № 5 від 31.10.2012 року) обрано
членом Дирекції Шевчука Дмитра Миколайовича на посаду технічного директора з 01.11.2012р.
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою володіє 0,000% в статутному
капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням власників. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Строк на який призначено: згідно статуту. Інші посади, які обіймав:
начальник відділу управління якістю, керівник валідаційної групи за напрямком кваліфікації
приміщень, обладнання та систем відділу управління якістю. Розмір пакета акцій: 0,000%.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Генеральний директор

Загорій Гліб Володимирович
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)
16.11.2012
(дата)

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00481212
1.4. Місцезнаходження емітента
02093 місто Київ вул. Бориспільська, буд.13
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0(44) 207-73-03 0(44) 207-73-17
1.6. Електронна поштова адреса емітента
fin@darnitsa.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
http://darnitsa.ua

2. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (код за ЄДРПОУ 00481212,
далі – Емітент) повідомляє, що 16.11.2012р. Емітентом самостійно було встановлено факт
несвоєчасного розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб.
Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» 31
жовтня 2012 року було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.
Несвоєчасне розкриття сталося через неузгодженість дій між керівництвом та відповідальними
особами щодо підготовки особливої інформації до розкриття.
Дирекцією Товариства вжито заходів щодо недопущення повторення подібних ситуацій у
майбутньому.
Несвоєчасно розкрита інформація належним чином оприлюднюється Емітентом в порядку та
спосіб визначені Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591 «Про затвердження Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів».

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Генеральний директор

Загорій Гліб Володимирович
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)
16.11.2012
(дата)

