
Додаток 1. 

Затверджено  

Наглядовою радою АТ«ЗНВКІФ «Фарм 

Інвест» 

Протокол № 26/10/2022-1 від 26.10.2022 р.  

Бюлетень  

для голосування на 

позачергових Загальних зборах  

АТ «ЗНВКІФ «Фарм Інвест» 
Повне найменування корпоративного фонду Акціонерне товариство «Закритий 

недиверсифікований венчурний 
корпоративний інвестиційний 

фонд «Фарм Інвест» 

Дата  проведення загальних зборів 16 листопада 2022 року 

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника) ______________ 

Прізвище, ім’я, по батькові або найменування учасника (представника 
учасника) корпоративного фонду   

 

Паспортні дані, індивідуальний податковий номер  

Банківські реквізити:   

Кількість голосів, що належить учаснику (представнику учасника) 

корпоративного фонду 
 

Питання, винесені на голосування: 

1 Обрання членів Наглядової Ради Фонду 
 

Проект рішення 

Обрати членів Наглядової Ради Фонду строком на 3 роки в наступному 

складі: 

 

 

Перелік кандидатів у члени наглядової ради із зазначенням інформації 

про кандидатів у члени наглядової ради відповідно до вимог, 

встановлених Комісією (згідно з п.п. 3, п.3., ст. 26 Закону про 

Інститути спільного інвестування та Рішення НКЦПФР № 402 від 

01.06.2017р.) 

місце для зазначення учасником 

(представником учасника) 

корпоративного фонду кількості 

голосів, яку він віддає за кожного 

кандидата 

Лисицький Андрій Георгійович 
2) рік народження;- 1967 р. 

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата: Михайличенко Оксана 

Анатоліївна — 26,07 % акцій 

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу 

органу якого обирається кандидат: 14 444 акцій простих іменних; 

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація): Донецький Політехнічний Інститут, спеціальність Гірничий інженер, 

кваліфікація спеціаліст,  рік закінчення 1991; 

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах; основне місце роботи Директор ТОВ “Фармасел”; 

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, 

займана посада); Директор ТОВ “Фармасел”  з 01.11.2017 р.; 

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; немає; 

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю;- немає. 

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він 

обирається;- так. 

11) інформація про:акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для 

публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних 

акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, 

ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета 

акцій, що їм належать;- немає.; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими 

особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади 

посадової особи акціонерного товариства;- директор ТОВ «Фармасел» - Лисицький Андрій 

Георгійович. 
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи 

акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього 

акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він 

За Проти Утримався 

   



незалежним директором- НІ. 

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного 

товариства- так. 

 

Михайличенко Оксана Анатоліївна 

2) рік народження;- 1973 р. 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата 

(для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за 

наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Лисицький 

Андрій Георгійович — 26,07 % акцій 

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу 

органу якого обирається кандидат: 14 444  акцій простих іменних; 

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація): Донецький національний університет, спеціальність Економіст, 

кваліфікація спеціаліст,  рік закінчення 1995; 
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах; основне місце роботи Заступник директора із стратегічного розвитку ТОВ 

“Фармасел”; 
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, 

займана посада): Заступник директора із стратегічного розвитку ТОВ “Фармасел” з 

01.11.2017 р.; 
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; немає. 

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю;- немає. 

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він 

обирається;- так. 

11) інформація про:акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для 

публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних 

акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, 

ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета 

акцій, що їм належать;- немає.; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими 

особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади 

посадової особи акціонерного товариства;- немає. 

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи 

акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього 

акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він 

незалежним директором- НІ. 

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного 

товариства- так. 

   

Іванченко Валерій Володимирович 

2) рік народження;- 1981 р. 

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів 

наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування 

акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): Михайличенко Оксана Анатоліївна — 

26,07% акцій 
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу 

органу якого обирається кандидат: 0,00% акцій простих іменних; 

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація): Національна академія внутрішніх справ, спеціальність правознавство, 

кваліфікація спеціаліст, рік закінчення 2003; 6) місце роботи (основне та/або за 

сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах; основне місце роботи 

Старший юрисконсульт ТОВ “Фармасел”; 

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, 

займана посада); Старший юрисконсульт ТОВ “Фармасел” з 04.10.2017 р.; 

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; немає. 

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю;- немає. 

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він 

обирається;- так. 

11) інформація про:акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для 

публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних 

акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, 

ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета 

акцій, що їм належать;- немає.; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими 

особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади 

посадової особи акціонерного товариства;- немає. 

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи 

акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього 

акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він 

незалежним директором- НІ. 

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного 

товариства- так. 

   

Застереження:   

-    бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера)  та 

найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним; 

Прізвище, ім’я, по батькові або 

найменування учасника 

(представника учасника) 

корпоративного фонду 

 
                                                                    ПІБ 

_________________________                
                 (підпис)                              

  

 


