
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ НА 2023 РІК 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК»  

 інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, 

крім особливої інформації, у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті 

 

№ з/п Вид інформації Орієнтовна дата оприлюднення 

1 

Календарний план розміщення інформації, документів та повідомлень, 

оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім 

особливої інформації, у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через 

особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-

сайті, на 2023 рік 

не пізніше 

31.01.2023 року 

2 Проміжна інформація про емітента за І-IV квартали 2022 року  

В період дії воєнного стану, згідно 

Рішення НКЦПФР від 12.09.2022 

№1159, інформація розміщується 

по мірі готовності, але не пізніше 

ніж протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану в 

Україні. 

3 
Проміжна консолідована фінансова звітність за І-IV квартали 2022 

року 

В період дії воєнного стану, згідно 

Рішення НКЦПФР від 12.09.2022 

№1159, інформація розміщується 

по мірі готовності, але не пізніше 

ніж протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану в 

Україні. 

4 

Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, 

перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів 

акціонерів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не 

запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу 

управління Товариства щодо кожного питання, включеного до 

порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів. 

не пізніше 

30.03.2023 року 

5 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 

на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про 

проведення Річних Загальних зборів акціонерів 

не пізніше 

30.03.2023 року 

6 
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонер) 

для його участі у Річних Загальних зборах акціонерів 

не пізніше 

30.03.2023 року  

7 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Річних 

Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, які 

володіють більш як 5 відсотками акцій 

У разі надходження пропозицій - 

протягом 2-х робочих днів після 

отримання пропозиції від 

акціонера (ів) 

8 

У разі внесення змін до проекту порядку денного Річних Загальних 

зборів акціонерів - повідомлення з порядком денним Річних Загальних 

зборів акціонерів та проектами рішень, що надійшли від акціонерів 

У разі внесення змін до проекту 

порядку денного Річних Загальних 

зборів акціонерів - не пізніше ніж 

за 10 днів до дати проведення 

Річних Загальних зборів акціонерів 

9 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 

на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у  

Річних Загальних зборах акціонерів 

не пізніше 24 години останнього 

робочого дня, що передує дню 

проведення Річних Загальних 

зборів акціонерів 

10 

Регулярна річна інформація про емітента за 2022 рік, яка включає 

консолідовану фінансову звітність та аудиторський висновок (звіт) 

незалежного аудитора 

В період дії воєнного стану, згідно 

Рішення НКЦПФР від 12.09.2022 

№1159, інформація розміщується 

по мірі готовності, але не пізніше 

ніж протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану в 

Україні. 



11 Проміжна інформація про емітента за I кв 2023 року 

В період дії воєнного стану, згідно 

Рішення НКЦПФР від 12.09.2022 

№1159, інформація розміщується 

по мірі готовності, але не пізніше 

ніж протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану в 

Україні. 

12 Протокол Річних Загальних зборів акціонерів  

протягом 5 робочих днів з дати 

складання та підписання 

протоколу 

13 

Протоколи про підсумки голосування на Річних Загальних зборах 

акціонерів, підсумки голосування на Річних Загальних зборах 

акціонерів 

протягом 10 днів з дати закриття 

Річних Загальних зборів акціонерів 

14 Проміжна консолідована фінансова звітність за I кв 2023 року 

В період дії воєнного стану, згідно 

Рішення НКЦПФР від 12.09.2022 

№1159, інформація розміщується 

по мірі готовності, але не пізніше 

ніж протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану в 

Україні. 

15 Проміжна інформація про емітента за ІI кв 2023 року 

В період дії воєнного стану, згідно 

Рішення НКЦПФР від 12.09.2022 

№1159, інформація розміщується 

по мірі готовності, але не пізніше 

ніж протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану в 

Україні. 

16 Проміжна консолідована фінансова звітність за ІI кв 2023 року 

В період дії воєнного стану, згідно 

Рішення НКЦПФР від 12.09.2022 

№1159, інформація розміщується 

по мірі готовності, але не пізніше 

ніж протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану в 

Україні. 

17 Проміжна інформація про емітента за ІІI кв 2023 року 

В період дії воєнного стану, згідно 

Рішення НКЦПФР від 12.09.2022 

№1159, інформація розміщується 

по мірі готовності, але не пізніше 

ніж протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану в 

Україні. 

18 Проміжна консолідована фінансова звітність за ІІI кв 2023 року 

В період дії воєнного стану, згідно 

Рішення НКЦПФР від 12.09.2022 

№1159, інформація розміщується 

по мірі готовності, але не пізніше 

ніж протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану в 

Україні. 

19 

Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до 

законодавства та щодо якої емітент не може передбачити дату 

оприлюднення 

у строки передбачені нормами 

законодавства України 

 

Виконання цього Календарного плану може бути відмінне від вищенаведеного. У разі виникнення обов’язкової 

для оприлюднення інформації, пов’язаної зі зміною законодавчих актів України, та/або подій, пов’язаних з 

діяльністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» як емітента цінних паперів, інформація буде 

розміщена у встановленому законодавством порядку та до цього Календарного плану будуть внесені відповідні 

зміни. 

 

Дата розміщення Календарного плану: 31 січня 2023 року. 

 

 
 


