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

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"
2. Код за ЄДРПОУ
00481212
3. Місцезнаходження
02093 м. Київ вул. Бориспільська, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та факс
0(44) 207-73-03 0(44) 207-73-17
5. Електронна поштова адреса
fin@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
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення Наглядової ради 26.11.2014 року (Протокол № 8 від 26.11.2014 року)
припинено повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора
Шевчука Дмитра Миколайовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка,
якою володіє 0,000% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням
Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,
протягом якого перебував на посаді з 18.11.2014р. по 26.11.2014р. включно. Замість
Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора повноваження, якого
припинено Протоколом № 8 від 26.11.2014 року нікого не призначено (обрано).
На підставі рішення загальних зборів акціонерів 26.11.2014 року (Протокол № 25 від
26.11.2014 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Козловської Світлани
Василівни. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою володіє 1,209%
в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого
перебувала на посаді 2 роки 5 місяців. Замість члена Наглядової ради повноваження, якої
припинено нікого не призначено (обрано).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Генеральний директор

Козловська Світлана Василівна
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)
27.11.2014 року
(дата)

