
                  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

                   ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ “З Д О Р О В'Я” 

 

                                                            оприлюднює  

                                ЗМІНИ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ НА 2020 рік 

 
розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно  

до законодавства України у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, на 2020 рік 

 

 

Інформація, яка підлягає 

оприлюдненню 

Дата оприлюднення 

після змін 

Причини невиконання 

Річна інформація про емітента протягом п’яти робочих днів після 

проведення річних загальних зборів 

за результатами 2019 фінансового 

року 

Перенесення річних загальних 

зборів через обмежувальні заходи, 

запроваджені Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2», зі 

змінами та доповненнями   

Річна фінансова звітність протягом п’яти робочих днів після 

проведення  річних загальних зборів 

за результатами 2019 фінансового 

року, але не пізніше 31 грудня 2020 

року  

Перенесення річних загальних 

зборів через обмежувальні заходи,, 

запроваджені Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2», зі 

змінами та доповненнями   

 
На підставі та відповідно до положень пункту 1-2 Розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами та доповненнями згідно із Законом № 

540-IX від 30.03.2020р.,  пункту 7 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок" зі змінами та доповненнями згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020, пункту 5-1  Глави 

VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю" зі змінами та доповненнями згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020р., з метою 

запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) з урахуванням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2», зі 

змінами та доповненнями.   


