
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00374870
3. Місцезнаходження: 19100 місто Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська 
область,, вулиця Заводська, будинок 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-19-57, 2-36-76
5. Електронна поштова адреса: 00374870@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.monfarm.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової Ради Товариства ПАТ "МОНФАРМ" від 14.04.2017 року (протокол №5/17
від  14.04.2017  року засідання  Наглядової  Ради  Товариства   ПАТ "МОНФАРМ")  у  зв'язку із
закінченням терміну дії повноважень виконавчого органу,  припинено повноваження директора
Домащука  Богдана  Борисовича  (паспорт:  серія  СН  №182640  від  23.04.1996  року  виданий
Печерським РУГУ МВС України в мiстi Києвi). Посадова особа не є акціонером емітента і не
володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді  з 15.04.2014 року
по 14.04.2017 року. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Рішенням Наглядової Ради Товариства ПАТ "МОНФАРМ" від 14.04.2017 року (протокол №5/17
від  14.04.2017  року  засідання  Наглядової  Ради  Товариства   ПАТ  "МОНФАРМ")  обрано:
Директором Домащука Богдана Борисовича (паспорт:  серія СН №182640 від 23.04.1996 року
виданий Печерським РУГУ МВС України в мiстi Києвi).  Особа обрана на посаду терміном на 3
роки.  Посадова особа  не  є  акціонером емітента  і  не  володіє  часткою у  статутному капіталі
товариства.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова
особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор Домащук Богдан Борисович 18.04.2017


