
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД» 
(код за ЄДРПОУ 24265186, місцезнаходження: 03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд. 68/1, офіс 62) (далі – 
Товариство) повідомляє про внесення змін та доповнень до переліку питань, включених до проекту 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2019 року о 10 год.00 хв. за 
адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5.  
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті 26.03.2019р. 

Вносяться пункти до переліку питань, включених до проекту порядку денного: 
9. Звіт відповідального за виконання положень антикорупційної програми Товариства за 2018 рік. 

 
Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 
Товариства, - 23 квітня 2019 р. 
 
Вносяться пункти до проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів: 
 
Питання 9 порядку денного: «Звіт відповідального за виконання положень антикорупційної програми 
Товариства за 2018 рік». 
Проект рішення: Оцінити Звіт відповідального за виконання положень антикорупційної програми Товариства як 
«добре». Затвердити Звіт про виконання положень антикорупційної програми Товариства за 2018 рік.  
 
Голова Правління О.А.Шевчук 



Частное акционерное общество  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИАПРОФ-МЕД» 

(код ЕГРПОУ 24265186, местонахождение: 03113, г. Киев, просп. Победы,. 68/1, офис 62) (далее - Общество) сообщает о 
внесении изменений и дополнений в перечень вопросов, включенных в проект повестки дня годового общего собрания 

акционеров, которое состоится 29 апреля 2019 в 10 час.00 мин. по адресу: г.. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 
5. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено в общедоступной информационной базе данных 
ГКЦБФР и на собственном веб-сайте 26.03.2019р. 

Вносятся пункты в перечень вопросов, включенных в проект повестки дня: 
9. Отчет ответственного за выполнение положений антикоррупционной программы Общества за 2018 год. 
 

Дата, на которую составляется перечень акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
Общества, - 23 апреля 2019 г.  
Лицо, подтверждающее достоверность информации, содержащейся в сообщении, и признающее свою ответственность 
согласно закону: и.о. Председателя Правления А.А.Шевчук. 



Private Joint Stock Company "Scientific-Production Company “DIAPROPH-MED” 
 
(USREOU code 24265186, location: Kyiv 03113, 68/1 Peremohy Ave., office  62) (hereinafter - Company) reports to convene 
annual general meeting of shareholders, to be held on April 29, 2019, at 10:00 am at Kyiv, str. Svetlitskogo, 35, 2nd floor, room 5. 
 

List of issues added to the agenda 
9. Report of the person responsible for implementing the provisions of the Company's anti-corruption program for 2017. 

 
The date on which the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting of shareholders of the Company is 
drawn up is April 23, 2019. 
 
Person, confirming the accuracy of information contained in the message and acknowledging its liability under the law: acting 
Chairman of the Board О.А.Shevchuk. 
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