
1шАновний Акц1онвРп,!
1ергов1 р|нн1 зага-гтьн1 збори [{рт.ватного акц1онерного товариства <1-[епет|вський шукровий комб|нат>, (ФА
сдРпоу о0з7зз91, м!сшезнаход}кен!{'т: 30403, 9кра|на, {,мельницька область, м. !_[[епет1вка, вул.
€тарокостянтин1вське {посе, 31 (д*| - 1овариство), в1дбудуться к30> березня 202о року об 11 годин1 00
хвилтин 3а адресого: 30403, 9кра|на, [мельницька область, м. 1[епет|вка, вул" €тарокостянтин|вське {|1осе,

31, бул|вля адм|н1сщативного коргусу, щет|й шоверх' зал зас1дань.
Реесщац1я акц|онер|в буле проводитись к30> березня 2020 роц за м|сцем проведення збор|в з 08 год. 30 хв.
до 10 год. 45 хв. ,{ля рессщац|! акц1онерам необх|дно мати при соб! паспорт' а для представник|в акц|онер!в
* додатково дов|рен|сть на право уаст| в зборах' ск.,1аде}т в|дпов1дно до вимог законодавства' [ата
складенн'! перел1ку акц!онер!в, як| мають право на участь 3 чергових р1нних загапьних зборах акц1онерного
товариства'" <<24>> березня 2020 року.

пвРвл1к питАнь, вкл}очрну1.й д0 пРовкту поРядк! АРЁЁФ[Ф:
1' Фбрання л1чильно| ком1с1| та припиненн'! !х повноважень"
2" Фбрання голови та секретаря чергових р1нних заг'шьних збор1в акш1онерного товариства.
3. 3атверАх<ення порядку проведення (регламенту) чергових р1иних заг[шьних збор1в акш1онерного

товариства.
4" 3атверА:кення порядку та способу засв|дненн'{ бголетен1в д!тя голосуванг{'{ на чергових заг€|пьних

зборах акц|онерного товариства.
5. |[ро розгляд зв|ту наглядово1 ради та затвердження заход|в за результатами його розглялу.
6" |{ро розгляд зв|ту зовн1шлнього аудиту за 2019 р|к та затверд)кення заход|в за результатами його

р03гляду"
7. 3атверАх<ення р|нного зв|ту 1овариства за 2019 р1к.
8. Розпод{л прибутку | збитк|в [овариства.
9. |{ро прийняття р{гшення за насл|дками розгляду зв|ц Ёаглядово| ради товариства, 3иконавчого

органу (.{иректора), Рев!з|йно| ком|с|] за 2019 р1к.
10" |{рипинення повновах{ень член|в Ё{аглядово| ради 1овариства.
1 1. Фбрання член|в Ёаглядово| ради [овариства.
\2" 3атверля<ення умов цивйьно_правових договор|в, 00{Ф ук.,1ада}оться з членами Ёаглядово| ради та

встановленн'1 розм|ру |х винагороди, обрання особи' яка уповнова}кена на п|дписанн'! договор|в
(конщакт|в) з нленами Ёаглядово| Ради.

13. |1рипинення повнова}кень Рев|з1йно? ком|с|| [овариства .

14. 0брання член|в Рев|з|йно] ком|с1? 1овариства.
15" 3атвердженн'| умов цив1льно_правових договор|в, !лдФ укладаготься з членами Рев1з1йно| ком1с1?,

встановленш{ розм1ру |х винагороди, обрання особи ' яка уповноважена на п1дписанн'{ договор|в
(конщакт|в) з нленами Рев|з|йно| ком1с||.

16" |1ро прийн'{ття р|гшення про попереднс надан!{'{ згоди на вчинення 1овариством значних правонин{в,

у вс1х випадках визначених чинним законодавством 9кра[ни.
17. |1ро надання згоди на вчинення 1овариством правочин!в 1з за|нтересован|стго, у вс|х випадках

визначених чинним законодавством !кра!ни.

|[роекти р|гшень (кр|м кумулятивного голосування) шоло ко)кного з питань вкл1оченого до щоекту порядку
денного чергових р!нних заг€],|ьних збор1в |{рА1 к11[епет|вський цукровий комб|нат>, як| призначен1 на к30>
березня 2020 року:

1. [1роект р1:шення 3 пер1шого питання порядку денного: <<Фбрання л!чильно| ком!с!| та припинення |]
повнова}кень>>.
|1рийняти наступне р|тшенгтя :

[ля п|драхунку голос1в та забезпечення проведенн'! голосування на чергових р1нних зборах акц1онер1в
товариства обрати -[|нильну ком|с1го у склад| 3-х ос|б:
1)

2)
3)
|[рипинити повнова)кення л1чильно| ком1с1| по оголо1шенн}о р1нних (нергових) зборах акц1онер1в товариства
зак1нченими (закритими).

2. [1роепсг р!пшення з другого питання порядку денного: <<Фбрання голови та секретаря чергових
р!яних загальних збор!в акц!онерного товариства)>.
|1рийняти наступне р|тшення:
Фбрати голово}о чергових р|нних заг€!.,1ьних збор|в акц1онерного товариства

3. [1роект р!шлення з третього питання поряд*у денного: <<3атверА}[(ення порядку проведення
(регламенту) нергових р!нних загальних збор1в акц!онерного товариства>>.

секретарем _



|!рийняти наступне р|тшення :

3атверАити порядок проведенн'! (регламент) чергових (р|нних) загш1ьних збор|в акц|онер!в в такому
порядку:

о [опов|д1 та питан}{'! порядку денного - до 10 хв.
о Бист}пи та обговоренн'1 - до 5 хв.
о Б1дпов1д1 на загальн1 питання _ п1сля обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне

питання).
4. [1роелсг р!гшення 3 четвертого питання порядку денного: <<3атверА)|(ення порядку та способу
засв!дчення бголетен|в для голосування на чергових р!нних загальних зборах акш!онер!в>>.
|1рийняли наступн| р|тпення:
3атверАити такий порядок голосуван1{'1 на чергових р|нних 3аг'|пьних зборах акц|онер|в:
голосрання за бтолетенями з ус1х питань порядку денного в|дкрито за принципом (одна акц1я * один
голос).
Бюлетен1для голосуван}{'{ визна1оться нед!йсними у раз1, якщо:

1) Бони в|др|знятоться в|д оф|ш1йно виготовленого акц|онерним товариством 3ра3ка;
2) Ёа бтолетен1 в|дсутн|й п1дпис (п|дписи) акш1онера (представника акц1онера);
3) Бтолетень ск.т1адасться з кйькох арку1ш|в, як! не пронумерован1;
4) Акц|онер (представник акц1онера) не позначив у бтолетен'|х жодного або позначив б|льгпе одного

вар1анта голосування щодо одного г|роекту р|тшення.
Бюлетень для кумулятивного голосуванн'{ тако}к визнасться нед!йсним у раз1, якщо акц!онер
(представник акц{онера) зазначив у бтолетен| бйьгпу к!льк|сть голос|в, н1ж йому н€|пежать 3а таким
голосуванням.
Бюлетен| для голосуванн'1' визнан| нед|йсними з п|дстав, |{Ф визначен| за цим р1тшенням, !9
врахову}оться п|д нас п1драхунку голос|в.

3атверАити такий порядок та спос|б засв1дчення бтолетен|в для голосуванн'1, а саме: бголетен1 для
голосування засв|дчутоться п1сля |х ощимання .[{|чильно1о ком|с|его 3агальних збор1в. ! раз| нед1йсност{
б+олетеня, !!РФ це на ньому робиться в|дпов|дна позначка з обов'я3ковим зазначенн'!м п!дстав нед|йсност!.
Бголетень засв|днусться п1дписом |олови л1чидьно] ком|с|| та печаткого 1овариства. |{означка про
нед|йсн|сть бголетеня засв|дчуеться [оловото л1чильно? ком|с||.
5.[1роект р!гшення 3 п'ятого питання порядку денного: <||ро розгляд зв1ту }{аглядово| Ради та
затвердже нн'1 заход|в за результатам и його розгляд} ).
|!рийняти наступне р|гшення:
3атверАити зв|т Ёаглядово| рали |!рА1 <11[епет1вський шукровий комб|нат> за 2019 р!к.
6" [1роепсг р1ппення з !шостого питання порядку денного: <|{ро розгляд зв|ту зовн|тпнього аудиту 3а
2019 р1к та затвердження заход1в за результатами його розгляд!>>"
|!рийняти наступне р1плення:
3атверАити зв1т зовн1тпнього аудиту за2019 р1к та заходи за ре3ультатами ро3гляду.
7.[1роект р!шлення 3 сьомого питання порядку денного: <<3атвердження р1нного зв!ту 1овариства за 2019
р1к>. |1рийняти наступне р1тпення: затвердити р1нний зв1т |!рА1 к11[епет1вський шукровий комб1нат>> за2019
р1к"
8. 1!роект р!гшення 3 восьмого питання порядку денного: <Розпод1л прибутку 1 збитк1в [овариотва>.
|!рийняти наступно р!тпення; |[рибутки за ре3ультатами д1яльност1 1овариства в 2019 рош{ в!дсутн|.
Розпод1л збитк!в 1овариства за 2019 р1к _ не проводити
9. |!роект р!гшення 3 дев'ятого питання порядку денного: к||ро прийняття р1тшення за насл1дками зв1ту
Ёаглядово| ради товариства, Биконавчого органу (.{иректора), Рев|з|йно? ком|с!| за 2019 р!к>. |1рийняти
наступне р1ш'тення: Бизнати задов]льното роботу Ёаглядово| Ради товариства' Биконавчого органу
(.(иректора) та Рев1з1йно| ком1с|| товариства за 2019 р!к.
1. [1роепсг р1пшення 3 десятого питання порядку денного: к[{рипинен}{'! повноважень член|в }|аглядово[
Ради>. [!рийняти наступне р|тпення: |1рипинити повноваженн'1 член|в Ёаглядово| ради |!рА[
к1[[епет|вський шукровий комб|нат>> у зв'язку з1 зак1нченн'|м строку повнова)кень.
2. [!роект р1гшення 3 одинадцятого питання порядку денного: кФбрання член!в Ёаглядово| ради
}овариства>
!{умулятив не голосуванн'1.
12. |1роепсг р!пшення 3 дванадцятого питання порядку денного: <3атверАэкенн'1 умов цив|льно-правових
логовор1в, |{Ф уклада}оться з членами }{аглядово1 ради та встановленн'1 розм|ру |х винагороди' обрання
особи, яка уповнова)кена на п|дписанн'{ договор|в (конщакт|в) з членами Ёаглядово| ради>. |[рийняти
наступне р1шення; 3атверАиту1 умови цив!льно-правових логовор1в, що уклада!оться з членами 71аглядово\
ради, встановити' що 1х д|яльн1сть зд!йснтосться на безоплатн|й основ!, уповнова)кити викону}очого
обов'язки директора |!рА[ к|[епет|вський тукровий комб|нат>> Баб1на в.м. на п|дписання договор1в
(конщакт!в) з нленами Ёаглядово| Ради.
13. |1роект р!пшення 3 тринадцятого питання поря{{ку денного: к||рипинення повнова)кень Рев1з!йно|
ком|с!| 1овариства>. |[рийняти наступне р|тшення: |1рипинити повноваженн'! Рев|з|йно| ком1с1| |!рА1
<|_[епет|вський цукровий комб1нат> у зв'язку з| зак|нченням сщоку повнова)кень.



14. |1роепсг р!ш:ення 3 чотирнадцятого питання порядку денного: <Фбрання член|в рев1з|йно? ком1с1|
1овариства>"
1{умулятивне голосування.
15. 11роепсг р1гшення з п'ятнадцятого питання порядку денного: <3атверА)кення умов цив1льно-правових
договор1в, що ук',1ада}оться з членами Рев|з|йно| ком|с||, встановлення розм|ру !х винагороди, обрання особи,
яка уп0вноважена на п|дписання договор|в (конщакт1в) з нленами Рев1з1йно? ком|с||>.
|,1рийняти наступне р|гшення: 3атверАити умови цив!льно_правових договор|в' що ук.т|адаготься з членами
Рев1з|йно| ком|с1|' встан0вити' що |х д|яльн|сть зд|йснтосться на безогштатн|й основ|, уг[овноважити
виконугочого обов'язки директора ||рА? <<1[епет1вський шукровий комб|нат> Баб|на в'м. на п1дписання
Аоговор1в (конщакт1в) з нленами Рев|з{йно| ком1с||"
16" |1роект р!:шення з гш1стнадцятого питання порядку денного: <|{ро прийнятгя р{тпення про попереднс
надання згоди на вчинення 1овариством значних правонин1в у вс|х випадках' визначених чинним
законодавством }кра}ни>
|{рийняти наступне р|гшення: <Ёадати попередн}о згоду на вчиненг{я |{рА[ <11[епет|вський шукровий
комб{нат>} значних правочин1в, як! булуть вчин'ттися товариством впродов)к 2020 року у хол| ф1нансово-
господарсько? д1яльност! п|дприсмства у вс|х випадках' визначен!.п( чинним законодавством }кра?ни>.
11" [1роепсг р1пшення з с!мнадцятого питання порядку денного: <<|[ро надання згоди на вчинення
[овариством правонин|в 1з за1нтересован1стго у вс{х випадках, передбачених чинним законодавством
}кра!ни> ||рийняти наступне р|шлення :

}{адати згоду на вчинення |!рА1 <|[епет|вський шукровий комб1нат> правонин1в 1з за1нтересован1стго
впродовж 2020 року у хол{ ф1нансово_господарсько| д|яльност| товариства у вс|х випадках, переАбачених
чинним законодавством 9кра!ни. >"

Адреса власного веб-сайту |{рА1 к1_[[епет1вський шукровий комб1нат)), на якому розм1щена 1нформац|я з
проектом р!гшень' вк.'т1очених до проекту денного' а також 1нформаш1я зазначена в ч. 4 ст. 35 зу к[[ро
акц|онерн1 товариства) : 1тшр ://зс[@сотп. ца/.

Акц|онери маготь мо>клив!сть ознайомитись з документами' пов'язаними з порядком денним збор!в у робон|
дн1 середа та п'ятниця з 13:00 год. до 16:30 год.' за м|сцезнаход}кенг{'!м 1овариства, прийма.пьня директора, а
в день проведення збор|в _ за м|сцем |х г[роведення. Б|дпов|дальна особа: Борисова "]]1л1я Б1ктор1вна.
1елефон для дов|док: 03840 41023-.
Акц|онерам пов1домля1оться права передбанен| ст. 36 та ст. 38 3} <|{ро акц1онерн| товариства))' якими вони
можуть користуватр\ся п|сля ощиманн'{ пов|дом.:_тення про проведенг{'{ р|нних заг:!"льних збор|в акц|онерного
товариства' а такох{ сщок' протягом якого так| права мо}куть використовуватися' а саме:
кБ|д дати над|слання пов1домлення про проведенн'{ заг€||ьних збор|в до дати проведенн'1 заг€}льних
збор1в акц!онерне товариство повинно н1А7ти акц|онерам мох<лив1сть ознайомитися з документами,
необх1дними для прийнятгя р1гшень з питань порядку денного' за м|сцезнаходженням товариства у робон1
дн1 середа та п'ятниця , робоний час з 13:00 год. Ао 16:30 год. та в доступно}гу м|сц| _ прийма_гтьня

директора' ав день проведення заг€шьних збор1в - тако}к у м|сш| |х проведення: з0403, }кра|на, },мельницька
область, м. [|[епет|вка, вул. €тарокостянтин1вське 1посе' 31, бул!вля адм|н1стративного корщсу,з-й поверх'
зал зас|дань. |[осадова особа в|дпов|дальна за порядок ознайомлення акц1онер|в 1з зазначеними документами
е Борисова [6|я Б1ктор1вна. 1елефон для дов|док: 0з840 41023.
1овариство до початку чергових р1иних заг[|-пьних збор|в (до к30> березня 2020 р.) у встановленому
законодавству порядку нада€ письмов| в!дпов1д1 на письмов| запитання акц|онер1в щодо питань' вшт}очених
до проекту порядку денного чергових р|нних загапьних збор|в акц1онерного товариства та порядку денного
чергових р|нних заг€]^пьних збор|в акц1онерного товариства. |[исьмов| запитання акц1онер|в надсила}оться за
адресо}о товариства: 30403, 9кра|на, !мельницька область' м. !-[[епет!вка' вул. €тарокостянтин|вське 1шосе'
31, бул|вля адм|н1сщативного коргусу, 3-й поверх, зал зас{дань на |м,я директора товариства Баб|на
Болодимира Р[иколайовртча. 1овариство може надат|4 одгу заг{|"льну в|дпов|дь на вс| запитанн'1 однакового
зм|сту.
|[!сля над1слання акц1онерам пов1домлення про проведенн'{ чергових р|нних заг€ш1ьних збор1в акц1онерне
товариство не ма€ права вносити зм|ни до документ|в, наданих акц1онерам або 3 якими вони м€ш1и

можлив!сть ознайомитиоя, кр!м зм1н до зазначених документ1в у зв'язку 1з зм|нами в порядку денному чи у
зв'язку з виправленн'[м помилок. ! такому раз1 зм|ни вносяться не п1зн|цле н|ж за 10 дн1в до дати проведення
заг€шьних збор|в, а щодо кандидат1в до складу орган1в товариства - не п|зн1гше н1ж за чотири дн| до дати
проведенн'! заг€ш1ьних збор1в"
(ожний акц!онер мае право внести пропозиц|| щодо питань' вкл}очених до проекту порядку денного
заг€шьних збор1в акц|онерного товариства' а тако)к щодо нових кандидат1в до складу орган1в товариства.
к1льк1сть як1,о( не може перевищувати кйьк1сного складу кожного з орган|в.
|{ропозиц|| вносяться не п!зн|гше н|ж за 20 дн|в до дати г[роведеню[ заг€]пьних збор1в акц|онерного
товариства' а щодо кандидат|в до складу орган|в товариства _ не п|зн|гше н}к за с|м дн1в до дати проведення
заг{1льних збор|в. |[ропозиц|| щодо вк.,тгочен1{'{ нових питань до проекту порядку денного повинн1 м1стити
в|дпов1дн{ проекти р1гшень з цих питань. |!ропозиц|| щодо кандидат|в у нлени наглядово| ради акц|онерного
товариства маготь м1стити 1нформаш|то про те, чи с запропонований кандидат представником акц1онера



(акц|онер1в), або про те' що кандидат пропонуеться на посаду члена наглядово| ради - нез'ше)кного

директора.
1нформац|я, визнанена у пропо3иц1ях щодо член1в наглядово| ради акц1онерного товариства в1дпов|дно до
частини друго| ст. 38 зу <|{ро акц|онерн| товариства), обов'язково вкл}очасться до бтолетеня для
кумулятивного голосуванн'{ напроти пр|звища в|дпов1дног0 кандидата.
|!ропозицй до проекту порядку денного заг!}пьних збор|в акц!онерного товариства подасться в письмов|й

форм1 1з зазначенн'{м пр1звища (найменування) акц|онера, який !1 вносить, к|лькост1, типу та|або класу
нш1ежних йому акц|й, зм1сту прошозиц|| до питання та|або г{роекту р1шлення, а також к1лькост1, типу та|або
к.т1асу акц1й, що нш1е)кать канди!.0|!, який пропонуеться цим акц!онером до ск.]|алу орган|в товариства.
|1ропозиц|| акц|онер1в (акц1онера), як| сукупно с власниками 5 або б1льгше в1дсотк|в голосугочих акц!й,
п!длягаготь обов'язковому вк.]1|оченн}о до проекту порядку денного заг€шьних збор|в. )/ такому раз1 р|тпеглня
наглядово[ рапи про вк.]1}очення питання до проекту порядку денного не вимага€ться' а пропозиц1я
вважастьоя вк.т1}очено|о до проекту порядку денного' якщо вона подана з дощиманн'1м вимог ц!ет ст. 38 3у
<|!ро акц1онерн1 товариства)).
9 раз1 подання акц1онером пропозиц|| до проекту порядку денного загальних збор|в щодо дострокового
припиненн'1 повноважень голови колег1ального виконавчого органу (особи, яка зд|йснто€ повноваженн'!
одноос1бного виконавчого органу) одночасно обов'язково подаеться пропозиц1я щодо кандидатури для
обрання голови колег|а-гльного виконавчого органу акц!онерного товариства (особи, яка зд!йснлое

повноваженн'1 одноос1бного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово зд|йсн}оватиме його
повн0ва}кен!#1"

3м!ни до проекту порядку денного заг'|/1ьних збор1в вносяться ли1ше 1||ляхом вкл}очення нових питань та
проект!в р|тшень |з запропонованих питань. 1овариство не мае права вносити зм|ни до запропонованих
акц1онерами питань або проект|в р1тпень.
Р1гшення про в1дмову у вкл}оченн1 до проекту порядку денного зага.]1ьних збор|в акц|онерного
товариства пропозиц|? акц|онер|в (акш|онера), як1 сукупно е власникаму1 5 або б!льгпе
в|дсотк1в голосу}очих акц|й, або бйьтше в|доотк|в голосу|очих акц|й мо}ке бути прийнято т|льки у раз|:
недощимаъ'ня акц1онерами строку' встановленого абзацом пер1пим частини 2 ст. 38 зу <[!ро акцонерн1
товариства).
Р!тпення про в|дмову у вкл}оченн| до проекту порядку денного 3агш1ьних збор1в акц1онерного
товариства пропо3иц1й акц1онер1в (акц|онера), яким н3ш1ежать мен1ше 5 в|дсотк|в голосуточих акц|й' може
бути прийнято з п1дстав, передбачених абзацом другим та|або щет1м частини шлосто| статт| 38 3у <|1ро

акц|онерн1 товариства)' у раз| неподання акц|онерами жодного проекту р1тшення 1з запропонованшх ни]||и

питань порядку денного та з 1нтших п1дстав, визначених статутом акц1онерного товаристватфабо
п0ложенн'1м шро загальн| збори акц|онерного товариства.
йотивоване р1тшення про в|дмову у вк.тшоченн| прошозиц1| до проекту порядку денного 3агш1ьних
збор1в акш|онерного товариства надсилаеться наглядово}о радого акц|онеру протягом щьох дн|в з моменту
його прий1{'|ття.
у раз1 внесення зм1н до проекту порядку денного чергов!о( р|нних 3аг€ш1ьних збор|в акц1онерне
товариство не п|зн1тше н1ж за 10 дн|в до дати проведенн'| заг€ш1ьних збор|в пов|домляс акц1онер1в про так!
зм!ни та направляе/врунас порядок денний, а також проекти р1тшень, що дода}оться на п1дстав| пропозиц1й
акц|онер|в.
Фскарження акц|онером р1тшення товариотва про в1дмову у вк]1}оченн| його пропозиц|й до проекту порядку
денного до суду не зупи!{'!е проведенн'! загш1ьних збор1в. €ул за результатами розгляду справи мох{е
постановити р|тшення про зобов'язанн'{ товариства провести загальн| збори 3 питання, у вк.т11оченн| якого
до проекту порядку денного було безп|дставно в1дмовлено акц!онеру.
Акц!онерне товариство роз'яснгос порядок унаст| та голосування на чергових р!нних 3агальних зборах
акц!онер!в за дов!рен!ст:о, а саме:
|[редставником акц1онера на 3ага.]1ьних зборах акц1онерного товариства мо}ке бути ф!зинна оооба або
уповноважена особа !оридично| особи, а також уповноважена особа держави чи територ|ально| щомади.
|1осадов1 особи орган1в товариства та |х аф1л|йован| особи не можуть бути представниками 1нтпих акц1онер!в
товариства на заг;|пьних зборах.
|!редставником акц|онера - ф1зиино| ни торидично| особи на 3аг€шьних зборах акц1онерного товариства може
бути |нтша ф|зиина особа або уповнова)кена особа юридично{ особи, а щредставником акц|онера - дер)кави чи
територ1ально| громади - уповноважена особа органу' що зд1йстлос управл|нн'! дер}кавним чи комун€ш1ьним
майном. Акц|онер мае право призначити свого представника пост1йно або на певний сщок. Акц1онер мас
право у 6уль-який момент зам|нити свого представника, пов1домивтпи про це виконавчий
орган акц1онерного товариства"
|!ов|домлення акц|онером в!дпов|дного 0ргану товариства про призначення, зам|ну або в1дкликання свог0
|]Редставника мо}ке зд1йсглтоватися 3а допомого}о засоб1в електронного зв'язку в!дпов|дно до законодавства
про електронний документооб|г.
.{ов1рен|оть на право щаст| та голосуванн'{ на заг{ш1ьних зборах' видана ф|зинното особото, посв|дну€ться
нотар|усом або |нгшими посадовими особами, як1 вчиЁятоть нотар!альн! д1|, а також може посв!диуватиоя
депозитарно}о установо}о у встановленому Ёац1онштьно}о ком|с|сто з ц1нних папер|в та фондового ринку



порядку. .{ов1рен|сть на право утаст1 та голосування на 3аг,!-,тьних зборах в|д |мен1 }ориди!{но| особи
вида€ться [{ органом або |нш:ото особою' уповноваженою на це || установчими документами.
[ов|рен{сть на право щаст1 та голосуванн'{ на заг,ш{ьних зборах акц1онерного товариства може м|стити
завдан}б! щод0 голосування, тобто перел1к питань' порядку денного 3аг[}пьних збор|в !з зазначенням того' як
1 за яке (проти якого) р|тшення пощ|бно проголосувати" |{1д час голосування на заг€!пьних зборах
представник повинен голосувати саме так' як шередбатено завданням щодо голосування. 9кщо лов1рен|сть
не м!стить завдангб{ щодо голосуван!б!, представник вир|тшус вс| питанг{'! щодо голосування на заг']"льних
зборах акц1онер1в на св1й розсуд.
Акц|онер ма€ право видати дов|рен1сть на право уиаст1 та голосуван}ш{ на заг€|пьних зборах декйьком сво|м
представникам.
Акш!онер мас шраво у 6ул:ь-який час в|дкликати чи зам1нити свого представника на 3аш|-пьних

зборах акц|онерного товариства.
Ёадання дов|реност| на щаво щаст! та голосуванн'{ на заг€1льних зборах не викл}очас право раст| на цих
3агальних зборах акц|онера, який видав дов1рен1сть, зам|сть свого представника"
[нформац!я про 3агальну к!льк!сть акц!й та голосуючих акц!й станом на дату складання перел!ку
ос!б, яким надсиласться пов!домлення про проведення 3агальних збор1в:
Ёа дату складання перел|ку ос|б, яким надсилаеться пов|домленн'{ про проведенн'{ чергових р1нних
заг[]-пьних збор1в акц|онерного товариства |!риватного акц1онерного товариства <[[[епет|вський шукровий
комб|нат>)' станом на <<29>> с|чня 2020 року заг!шьна к|льк|сть акц|й 100 155 680 ш!цк простих |менних акш1й,

голосуючугх _ 91 461 621 простих 1менних акц|й' |[рив1лейован1 акц|| в1дсутн1.

Ёаглядова рада акц!онерного товар иства.
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