
Повідомлення 

Публічне акціонерне товариство «Монфарм»  

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00374870) 

На виконання п. 11 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та 

доповненнями) Публічне акціонерне товариство «Монфарм» (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 00374870, місцезнаходження: Україна, 19100,Черкаська обл., м. 

Монастирище, вул.Заводська,8) (надалі – Товариство), повідомляє про те, що Товариством 

02.10.2020 року самостійно було виявлено технічні помилки в оприлюдненій регулярній 

річній інформації емітента цінних паперів за 2019 рік, яка була розміщена у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку на 

https://stockmarket.gov.ua/  (28.04.2020 року), на власному веб-сайті  

http://www.monfarm.com.ua/index-5.html/ (28.04.2020 року),  та подано до НКЦПФР, а саме: 

1. в розділі -  XI. Опис бізнесу:  

- опис обраної облікової політики (щодо концептуальної основи, основних засобів, 

нематеріальних активів, фінансових активів, запасів, грошових коштів та їх еквівалентів); 

- основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, 

їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 

фінансування. 

2. в розділі - VII. Звіт керівництва (звіт про управління): 

 - 1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування; 

 - 2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків; 

 - 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента. 

3. в розділі - XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

 - 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) в описі до 

таблиці; 

 - 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента в описі до таблиці. 

4. в розділі - XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий 

за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою):   

 - 8 Думка аудитора; 

- 14 Текст аудиторського звіту. 

5. в розділі - XVI. Твердження щодо річної інформації. 

 

Виправлена регулярна річна інформація емітента  цінних паперів за 2019 рік розміщена у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку 

https://stockmarket.gov.ua/  (02.10.2020 року ), на власному веб-сайті  

http://www.monfarm.com.ua/index-5.html/   (02.10.2020 року) та подано до НКЦПФР 

(02.10.2020 року). 
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