Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Безпалько Людмила Василiвна

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2017
(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, м. Київ, вул. Миру,17
4. Код за ЄДРПОУ
23518596
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 406-03-09 (044) 402-84-74
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

28.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://bcpp.com.ua/
(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

27.04.2017

обрано

Член
Наглядової
Ради

Безпалько Микола
Андрiйович

5

6
0.4347

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Безпалько Миколу Андрiйовича (не надав згоди на
розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової Ради, термiном на 1 рiк, володiє часткою в статутному капiталi – 0,4347%.
Останнi п'ять рокiв займає посаду Радника ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". До обрання, також обiймав посаду Члена Наглядової Ради ПАТ
НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi немає. Пiдставою данного рiшення є дострокове припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради.
27.04.2017

обрано

Член
Наглядової
Ради

Артеменко Тетяна
Федорiвна

0.6183

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Артеменко Тетяну Федорiвну (не надала згоди на
розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової Ради, термiном на 1 рiк., володiє часткою в статутному капiталi - 0,6183 %.
Останнi п'ять рокiв займає посаду фiнансового директора ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». До обрання, також обiймала посаду Члена
Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської,
службової дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є дострокове припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради.
27.04.2017

обрано

Член
Наглядової
Ради

Голобородько Олег
Борисович

0.52169

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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)
4

5

6

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017 вiд 27.04.2017р.) Голобородька Олега Борисовича (не надав згоди на
розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової Ради, термiном на 1 рiк, володiє часткою в статутному капiталi - 0,52169%.
Останнi п'ять рокiв займає посаду заступника генерального директора з iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». До
обрання, також обiймав посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". Непогашеної судимостi за злочини з корисливих
мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є дострокове припинення повноважень
попереднього складу Наглядової Ради.
27.04.2017

обрано

Член
Наглядової
Ради

Сова Євген
Олександрович

0.62796

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Сову Євгена Олександровича (не надав згоди на розкриття
паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової Ради, термiном на 1 рiк, володiє часткою в статутному капiталi - 0,62796%. Останнi
п'ять рокiв займає посаду комерцiйного директора ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». До обрання, також обiймав посаду Члена Наглядової Ради
ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової
дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є дострокове припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради.
27.04.2017

обрано

Член
Наглядової
Ради

Никифорчин Iгор
Васильович

0

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2017-1 вiд 27.04.2017р.) Никифорчина Iгоря Васильовича (не надав згоди на
розкриття паспортних даних), обрано на посаду Члена Наглядової Ради, який не володiє пакетом акцiй емiтента. Загальний стаж роботи 29
рокiв, з вересня 2015р. - директор з розвитку ПрАТ "Фармацевтична фiрма "Дарниця", непогашена/незнята судимiсть або заборона обiймати
певнi посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Пiдставою данного рiшення є дострокове припинення повноважень попереднього складу

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

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)

2

3

4

обрано

Голова
Наглядової
Ради

Безпалько Микола
Андрiйович

5

6

Наглядової Ради.
27.04.2017

0.4347

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 61 вiд 27.04.2017р.) Безпалько Микола Андрiйович (не надав згоди на розкриття паспортних
даних) обрано на посаду - Голови Наглядової Ради, термiном на 1 рiк., володiє часткою в статутному капiталi – 0,4347%. Останнi п'ять рокiв
обiймає посаду Радника ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". До обрання, також займав посаду Голови Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за
злочини з корисливих мотивiв чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є переобрання
складу Наглядової Ради.
27.04.2017

обрано

Секретарь
Наглядової
Ради

Голобородько Олег
Борисович

0.52169

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 61 вiд 27.04.2017р.) Голобородька Олега Борисовича (не надав згоди на розкриття паспортних
даних) обрано на посаду - Секретаря Наглядової Ради, термiном на 1 рiк, володiє часткою в статутному капiталi - 0,52169%. Останнi п'ять рокiв
займає посаду заступника генерального директора з iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». До обрання, також
обiймав посаду Секретаря Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагiвський ХФЗ". Непогашеної судимостi за злочини з корисливих мотивiв чи
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi - немає. Пiдставою данного рiшення є переобрання складу Наглядової Ради.

