Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Здаревська Юлiя Михайлiвна

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

03.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагiвський хiмiкофармацевтичний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03134, Київ, Миру, 17
4. Код за ЄДРПОУ
23518596
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 406-03-09 (044) 406-03-09
6. Електронна поштова адреса
olga-a@bhfz.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.08.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

htpp://bcpp.com.ua/shareholders
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

02.08.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
Ради

Бутко Олександр
Володимирович

5

6
0

Зміст інформації:
На пiдставi повiдомлення акцiонера - листа Генерального директора ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця" Дiденко С.В. за вих № 0818/0227 вiд 02.08.2018 р. про замiну члена наглядової ради-представника акцiонера - припинено повноваження члена Наглядової ради Бутка
Олександра Володимировича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2018 р. по 02.08.2018 р.
02.08.2018

призначено

Член
Наглядової
Ради

Саєнко Олександр
Дмитрович

0

Зміст інформації:
На пiдставi повiдомлення акцiонера - листа Генерального директора ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця" Дiденко С.В. за вих № 0818/0227 вiд 02.08.2018 р. про замiну члена наглядової ради-представника акцiонера - призначено членом Наглядової Ради Саєнка Олександра
Дмитровича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено: згiдно статуту. Iншi посади, якi обiймає: з 2015 року по теперiшнiй час - Начальник юридичного вiддiлу ПрАТ
"Фармацевтична фiрма "Дарниця". Особа є представником акцiонера ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", країна реєстрацiї - Україна,
iдентифiкацiйний код 00481212

