
|шАновн| АкцпоншРи'

|[риватне акц|онерне товариство <11[епет|воький шукровий комб|нат>>
пов|домляе, що у зв'язку з ситуац|ето, яка складаеться ъта територ|| 9кра{ни
через розповс!од)кення коронав|русу соу1о_19, врахову}очи установлення
постановото 1{й9}ф 211 в|д ||.0з.2020 р. <|1ро запоб1гання по1ширенн}о на
територ|| 9кра|ни коронав1русу соуто-19) на вс1й територ|| }кра|ни
карантину на пер|од з |2.03.2020 року по 03.04.2020 р., забор0но}о масових
заход1в та з!брань за участ| лонад 10_х ос|б' скасуванням транспортного
сполучення м|ж м1стами та м1жнародного сполг{ення, а також набуттям
.линност| 3аконом 9кра!ни к|{ро внесення зм|н до деяких законодавчих акт|в
}кра!ни, спрямованих на запоб|гання виникненн}о | потпиренн}0
коронав|русно| хвороби (соу1о-19)> Ёаглядовото радо}о товариства
20.0з.2020 року було прийняте протокольне р|тшення про скасування
проведення чергових (р1иних) загальних збор|в акц|онерного товариства, яке
попередньо було призначене на (30) березня 2020 роч до зак|нчення
пер|оду карантину.
|{итання признання чергових ф|нних) зага_гтьних збор|в |{рА1 <<|[епет1вський

шукровий комб|нат>> буд. розг.тш{нуте по зак|нченнк) еп|дем|олог|чного стану
в 9кра|н|.
|{ро дату проведення чергових (р|нних) загапьних збор|в |{рА1
<<11[епет|вський т{укровий комб1нат>> акц|онери товариства булуть
пов|домленн| додатково у встановленому законодавством та €татутом
порядку.
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