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1. |{овне найменувангтя ем1тента: пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство

к1]]Б|1Б118€ький цукРовий комБ1нАт)
2. 1{од за €.[Р[{Ф! 00з7зз91
3.й|сцезнаходження: з0403, 9кра!на, {мельницька обл.,

м. 11[епет1вка,

вул. €тарокостянтин1вське ц:осе, 31

4. й!х<м!ський кол. теле6он та факс: (0з840) 4-|о-44. 4-|0-2з
5. Блектронна по1пта адресата: о[[тсе@зс[.согп.ца
6.Бид особлтво| 1нформац1| 8|домост| про г{опередпе наданн'{ згоди на вчинення

значн1,о( правонин|в
[[. [екс повйомлення

повцогилвння пРо виникнпння осоБливо| 1нФоРмАц|[
(Б1домост! про прийняття р!лшення про попередн€ надання згоди на вчинення значних правонин!в)

для розм!щення на оф!ц!йному сайт! акц!онерного товариства
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у|л
!ата прийняття
>|гшення

-рани.1на сукупн{сть
;артост| правояин|в
тис. щн)

3арт|сть акттв|в
эм1тента за даними
эстанньо| р|тно|
}|нансово| зв1тност1
'тис. гон)

]п|вв1днотшення щанитно|
:укупност| вартост1 правочин|в до
зартост| актив|в ем1тента 3а даними
эстанньо| р|нно| ф|нансово| зв1тност|
'у в1дсотках)

1

'у-3.04.20|9 р' 125 612 451 224
'0]м!ст нформац1|

|з.04.20|9 р' черговими р1нними 3агальнтшци зборами |{рА1 <1[1ёпет|вський шукровий комб|нат> було
трийшяте р|тшення про попередне наданн'1 згоди акц|онер1в на вчинення значних правонин|в, перелбачених

}аконом !кра|ни <|!ро акш|онерн| товариства>.
[актдци правочинами е угоди' договори' контракти з переданн'1 майна товариства в заставу' ощимання
средит|в в банк|вських установах' реал|зац1| продукц1| власного виробництва (цукор, ме.'1 1са' тощо), надан}ш

товоротно| та безповоротно| ф|нансовот допомоги, придбан!б{ рухомого та нерухомого майна, реал|зац|)
}хомого та нер}хомого майна, що н(}лежить акц!онерно1иу товариству.
)инкова варт|сть майна або пос.гуг, що можуть бути предметами таких правонин|в становить 225 612 тио.

рн.
3арт1сть актив|в ем1тента за даними оотанньо| р1тно| ф|нансово| зв1тност| (станом на 3 1.12.2018 р.)
)тановить 451 224 тис. грн.
]п1вв|дно:шенн'1 ринково| вартост1 правонин|в до вартост1 актив|в ем|тента за даними останньот р|нно|
[|нансово| зв|тност| _ 50 %.
}агальна варт|сть голос}.юч!о( акц|й - 22 726 904. 1{1льк|сть голосуючих акц|й, що зареестрован| для утаст| у
!аг€}льних зборах - 90 276 026 тлт., що становитъ 90,099оА в1д загально| к1лькост| голосутоних акш1й.

.'(щоти) - 0 гшт.

!одатков1 критер1| для в|днесен1{'{ правочину до значного правочину яе передбанен! законодавством' якщо
}они визначен! стацтом акц;онерного товариства: нема€. 
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