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|пАновний дкцтоншр:
|1РивАтного Акц|оншРного товАРиствА
(|пшпп т1в с ьк!ш;1 1{укР овий ко мБ|нАт)

€дРпоу

00373391' м!сцезнаход)кенпя: !['кра!на' )(мельницька область, м. [[[епет!вка,

вул. €тарокостянтин1вське

ппосе, 31.

!1РивАтнш Акц|онвРнв товАРиство (|швпвт|вськ|ш1 |{укРов]п;1 комБ1}{Ат>

-

к1овариство>) пов1домляе, що Ёаглядово1о радото [овариства прийтлято р|тпення про
проведення чергових р1нних заг€1льних збор1в акц1онер|в (надал1 _ <3агальн| збори>), як| в1дбудщьоя
11|епет1вка, вул.
24 грудня 2020 року за адреоо}о: }кра!на, {мельницька область,
€тарокостянтин!воьке 1посе' 31, бул|вля адм|н1стративного корщ/оу' трет1й поверх' зал зас1дань.
Реесщац1я акц1онер!в проводиться з 800 годин до 845 годиц.
|1очаток 3агальних збор1в о 900 годин1.
_ |8.|2.2020 року
,{ата складення перел1ку акц|онер|в, як1 ма}оть право на у{аоть в 3агаттьних зборах
(станом на2400).
3агальна к1льк1оть акц|й 1овариства (станом на дыц ск.,1адення перел|ку ос|б, яким надсиласться
пов|домлення про проведення 3агальних збор|в, а саме: на 16.1|.2020р.) _ 100 155 680 (сто м1льйон1в
ото п'ятдесят п'ять тиеяч гп1стсот в1с1мдесят) штук простих 1менних акц1й.
3агальна к1льк1сть голооу}очих акц1й 1овариства (станом на дату ск.]1адення перел1ку ос1б, яким
надоиласться пов|домлення про проведення 3агальних збор1в, а саме: на 16.1|.2020р.) _ 91 516 055
(дев'яносто один м1льйон п'ятсот лп1отнадцять тисяч п'ятдесят п'ять) штук простих |менних акц|й.
(надал|

м.

|1Ровкт поРядку {0,!{ЁФ|

Ф:

1. Фбрапня /,[|чильно| ком1с![ чергових р1нних 3агальплих збор1в акц1онер1в [овариства та

припи[{епня !] повпова}кепь.
17роекуп р1тллення:

голос1в та забезпеченн'| проведення голосуван1{'{ на чергових р1иних 3агальних
зборах акц|онер1в 1овариства обрати )11нильну ком1с|го у склад1 3-х ос1б:
1) [олова "[{|чильно| ком|с|| - 6торо:кук 1рина Болодимир1вна;
2) ({лен .[[1чильно| ком|с1| - Брзак [етяна (азимир1вна;
3) ({лен "|[|чильно] ком1с|| - |[авл*ок Б|та Басил|вна.
[1рипинити повнов€гкенття -[[1чильно| ком|с1| по оголо1пенн}о чергових р|нних 3агальних збор1в
акц|онер|в ?овариства зак|нченими (закритими).

{ля п|драхунку

2.Фбвання голови та секпетаоя чепгових п|чцих 3агаль[{их збоо|в [овапиства.
!7роектп р1тллення:

Фбрати [олового чергових р1нних 3агальних збор1в 1овариства
секретарем _ €тепанова Б|ктора /[еон1довича.

|ливого 1араса Басильовина,

!7роекуп р!тллення:

3атвердити порядок проведення (регламент) нергових р1нних заг'ш1ьних збор1в акц|онер|в в такош{у
порядку:

о
о
о

!опов1д1 та питання порядку денного - до 10 хв.
Бисцпи та обговорен}{я _ до 5 хв.
Б1дпов1д| на зага:пьн| питання _ п|сля обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне
птлтання).

[олосування

з

уо1х питань порядку денного проводитьоя

з

викориотанням бголетен|в для

голосування, форшу 1 текст яких затверд)кено Ёаглядовото радо!о 1овариства.

1{умулятивне голосування з питанн'{ обрання член|в органу 1овариства проводиться т1льки з
використанням бголетен|в для кумулятивного голооуванн'|.
[олосування за бтолетенями з питань порядку денЁого зд1йснтостьоя в|дкрито за принципом (одна
1

голооу[оча акц1я _ один голос))' кр|м кумулятивного голосування.
(умулятивне голосування в|дбуваеться таким чином: заг€|.льна к{льк|сть голос1в акц1онера
помно)кустьоя на к1льк1сть член|в органу товариства, що обираеться, а акц|онер мае право в1ддати вс1
голоои за одного кандидата' або розпод|лити |х м1:к к|лькома кандидатами _ у в|дпов1дноплу пол!
бтолетеття б!ля кохсного з кандидат1в зазначастьоя к|льк1сть голос1в.

4.3атверАясенпя порядку та способу засв!днення бполетен1в для голосування на чергових р1нних
загальних зборах 1овариства.
|/роектп р!тпення:

3атверлити такий порядок

та спос|б

заов1дчення бголетен|в

для голооування,

а

оаме:

п1сля

затверд)кення Ёаглядово}о радо}о 1овариства форми | тексту бтолетен!в для г0лосуванн'л з питань
порядку денного чергових р|нних 3агальних збор1в акц1онер1в 1овариства, ко:кний бтолетень
засв|дчгсться п|дпиоом [олови Ресстрац|йно] ком|с1] та печатко}о 1овариства.
Бтолетен1 для голосування визна!отьоя нед!йоними у раз1, якщо:

в1др1з}1'{}оться в|д оф|ц1йн0 виготовленого акц1онерним товариством зр1шка;
Ёа бтолетен1 в1доутн1й п1дпио (п|дписи) акц1онера (представника акц1онера);
Бтолетень ок.,1адасться з кйькох аркушл1в, як| не пронумерован1;
Акц1онер (представник акц|онера) не позначив у бголетенях )кодного або позначив б|льгпе одного
вар1анта голосування щодо одного проекц р1тпення.
Бголетень для куп{{улятивного гол0оування тако)к визнаеться нед|йсним у раз1, яктцо акц|онер
(представник акц|онера) зазнанив у бголетен| б!льпшу к|льк1оть голос|в, н}к йому н€}ле)кать за таким
голосуванням.
Бголетен1 для голосуванн'л' визнан1 нед1йсними з п|дстав, що визначен| за цим р1тпенн'{м' не

Бони

врахову}оться п1д иас п1драхунку голоо|в.

5.|1ро ро3гляд зв!ту !{аглядово| рали 1овариства та затверд}кення заход!в за результатами його

позглялу.

1/роекуп р!тпення:

3атверАити зв|т Ёаглядово| ради |1рА1 <<1-[епет1воький шукровий комб1нат>> за 2019 р1к. Робоц
Ё{аглядово] ради визнати задов1льното.

6. |1ро розгляд зв!ту зовн1пшнього аудиту 1овариства за 2019 р1к та затверд)кення заход!в за
шезультатапти його позгляду.
|[роектп р!тшення.'

3атвердити зв1т зовн1ш:нього ауд|1ту 1овариства за2019 р1к та заходи за результатами розгляду.

7. 3атвепд)!(ення о!чного зв|ту 1овариства

за 2019 р!к.
[/роектп р1тшення:
3атверАити р1нний зв1т |1рА? <<11]епет1вський т{укровий комб|нат> за 2019 р1к.

8.Розпод1л прибутку ! збитк1в 1овариства.
[7роекп р!тллення:

|[рибутки за результатами д1яльност| 1овариства в 2019 роц1 в1дсщн1.
Розпод|л збитк|в 1овариства за20|'9 р|к _ не проводити.

9.11ро прийняття р|ппення за наслйками розгляду зв1ту }{аглядово[ ради товариства'
Биконавчого органу (.[иректора). Рев|з1йно[ ком|с![ за 2019 р|к.
[[роектп р!т;сення:

Бизнати задов|льното робоц Ёаглядово| ради 1овариства, Биконавчого органу ([иректора) та
Рев|з1йно| ком1с1] ?овариства за20|9 р|к.
10.[1рипинення повнова)|(ень член1в Ёаглядово| ради 1овариства.
]7роекуп р!тллення:

|[рипинити повнова)кенття член|в Ёаглядово| ради |{рА1 к|[епет|вський цукровий комб|нат> у
зв'язку з| зак|нченням строку повнова)кень.

11.0брання член|в !{аглядово! ради 1овариства.
2

|7роектп р!шлення:

[олосування по пш1панню в!ёбувастпься

ша!яхо1||

вюцюченшй.

ц74уля7пшвно2о 2олосування, 7по1иу проекп р!тлення не

12.3атверлх(ення умов цив1льно-правових договор!в, що укладак)ться з членами }{аглядово[
ради та встановлення розм1ру |1 винагороди, обрапня особи, яка уповнова}!(епа на пйписання
договор1в (контракт1в) з членами Ёаглядово! ради.
|1роекп р!шлення:

3атверАити умови цив|льно-правових договор1в, що ук.]1ада1оться з членами !{аглядово| ради,
встановити, що !х д1яльн|сть зд1йснтоетьоя на безогштатн|й основ|, уповнова)кити [иректора
[овариства, або оообу, яка виконус обов'язки .{иректора 1овариства, на п1дписанн'т договор|в
(конщакт|в) з .тленами Ёаглядово| ради.
13.11шипинення повновая{ень Рев!з!йно! ком1с1[ 1овариства.
[1роекуп р1оолення:

|[рипинити повнов'::кення Рев1з1йно| ком|с1| ||рА1
зак|нченням стооку повнов€)кень.
14.0брання член!в Рев!з1йно! ком1с1[ 1овариства.

<<]-[-[епет1вський

шукровий комб1нат> у зв'язку

з1

]7роектп р!шсення:

[олосування по

пш7панн1о в!ёбувастпься 1!!"]!яхол4 цл!уляпшвно2о 2олосування, !по74у проек7п р1тлення не

вклточеншй.

15.3атверл)!(ення

умов цив1льно-правових договор!в, що укладак)ться з членами

!х випагороди, обрання особи, яка уповнова)!(ена
(коптракт|в)
Рев!з!йно[ ком!с|1'.
члепами
з
д0г0в0р!в
ком1с!!', встановлення розм!ру

Рев1з1йноп
на пйписання

17роекп р|тпення:

умови цив!льно-правових договор|в, що ук.т1ада}оться з членами Рев1з|йно| ком{с|!,
вотановити' що !х д1яльн1сть зд1йонтоеться на безоплатн1й основ|, уповнова)кити .{иректора
1овариства, або осо6у' яка виконус обов'язки !иректора 1овариства, на п!дписання договор|в
3атвердгтти

(контоакт|в) з .лленами Рев1з1йно] ком|с||.
16. |!ро прийняття р1ппення про попередп€

надання згоди на вчинення 1овариством значних
правочин!в у вс!х випацках' передбачених 3аконом }кра!ни <(1ро акц!онерн! товариства)>.
!1роектп р1шлення:

Ёадати попередн}о згоду на вчиненг{'1 ||рА1 <<|[епет|вський шукровий комб1нат> значних

правонин1в, як| будугь вчин'1тися 1овариотвом впродов)к 2020 ролч у ход1 ф1наноово-господарсько|
д|яльност| п1дприемства у вс!х випадках' визначених чинним законодавством }кра!ни.
17.||ро надання згоди на вчинення 1овариством правонин1в 1з за1нтересован1стпо
вс1х
випадках' передбанених 3аконом }кра[ни <01ро акц1онерн! товариства)>.

у

|7роектп р!шлення:

[адати згоду на вчинення |1рА1 <<1!1епет1вський гукровий комб1нат) правочин1в 1з за|нтересован1стго
впродов)к 2020 року у ход1 ф|нансово-господарсько] д|яльност| товаристъа у во|х випадках,
передбачених чинним законодавством }кра!ни.
18.|!ро зб|льппення статутного кап1талу 1овариства !пляхом розм1щепня додаткових акц1й
!снупоно[ ном1нально! вартост1 3а рахунок додаткових внеск1в (без зд1йснення публ!нно|
пропозиц1!).

]!роекп р!тпення:
3б|льтпити розм|р стац/тного кап|тац 1овариства на22 96|080,00 грн. (!вадцять два м|льйони
дев'ятсот тп1стдесят одна тисяча в1с1мдесят гривень 00 коп1йок) за рахунок додаткових внеск1в, а
саме' з 25 0з8 920,00 грн. ([вадцяти п'яти м!льйон|в щидцяти восьми тисяч дев'ятсот двадцяти
гривень 00 коп|йок) до 48 000 000,00 грн. (€орока восьми м1льйон1в гривень 00 коп1йок), штляхом
розм!щення простих 1менних акц1й 1овариства (без зд1йснення губл|ино| пропозиц||) у к|лькоот|
91 844 з20 (,{ев'яносто один м|льйон в1с1мсот сорок чотири тисяч1 триста двадцять) [}!(,
ном1нальното ваот|стто 0.25 гон. ([ъадт;ять п'ять коп1йок) ко>кна.
19. |!ро невикористання перевая(ного права акц!опер1в на придбання акц1й додатково! ем!с![ у
процес! !1 розм!гценпя.
1роектп р!тхлення:
||рийняти р|гпення про невикористання перев[пкного.права акц1онер|в на прилбання акц|й додатково]
ем1с|] у процес| !х розм1щенн'{. за результатами розгляду зв|ту Ёаглядово] Ради [овариства щодо
-1

причин невикористанн'{ акц1онерами перев1'кного права на придбан'{я акц!й додатковот ем|с|| у
процес1!х розм|щення.
} зв'язку з прийняттям р|тлення про невикористан}{'{ перев('кного права на придбання акц1й
додатково| ем|с|| у процес1 !х розм1щення, розм1щення акц|й додатково] ем1с1| провести в один етап,
тривал1сть якого не мо}(е бути ментпе нй 15 робочих дн|в.
20. |1ро ем!с!по акц1й 1овариства (1з зазначенням учаспик!в розм|щення).
|1роектп р]тшення:

1. |[рийняти р!тпення про ем1о|то 9|844 320 (.{ев'яносто один мйьйон в|с|моот сорок чотири тисяч|
триста двадцять) шцг(, простих |менних акц|й |он1точо| ном|нально| вартост| 0,25 грн. (.{вадцять
п'ять коп|йок) коясна, заг'штьно}о ном1нального варт|отго 22 96| 080,00 грн' (Авадцять два м1льйони
дев'ятсот тп1стдесят одна тисяча в|с|мдеоят гривень 00 коп|йок).
2.Р.изначити насцпного г|асника розм|щенгтя акц|й в процес| ем1с|? акц|й 1овариства (без
зд|йонення губл|нно| пропозиц||): 1овариство з обмеэкеното в1дпов|дальн|стто ''АгРо-оРм€'', код
сдРпоу з\з28990'
3. 3атвеолити о1тпенгтя поо ем|о1то акц|й [овариства (додасться до протоко.гг\').
2|. !1ро визначення уповнова)|(еного органу 1овариства' якому надак)ться повновах(ення'
визначен! нормативно-правовим актом 1{ац1опально! ком!с!! з ц1нних папер1в та фондового
ринку' що встановлю€ порядок зб1льппення (зменппення) стац/тпого кап!талу акц!оперного
товариства. !1[ФАФ орган1зац1| та проведення розм!щення акц1й [овариства у процес! ем1с[[.
!7роекуп р!тхлення:

Бизначити Ёаглядову раду 1овариства уповнова)кеним органом 1овариства' якому нада}оться
повнов€|)кенн'{

.

о
о
.
.

щодо:

визначення (затвердэкення) ц|ни розм!щення акц1й п1д яас розм|щення акц1й у процео| ем|о||
акц|й 1овариотвц.
затвеРА)кення результат|в ем|с|] акц|й;
затвеРАя(енн;{ зв1ц про результати ем1с1| акц|й;
прийняття р1тлення про в1дмову в1д ем|с|| акц1й;

повернення внеск|в, внесених в о{ш1ац за акц|!; у раз1 визнання ем1с!? нед1йсного або
незатверд)кен1б1 в установлен! законодавств0м строки результат|в ем1с|| акц!й органом
ем1тента' уповнова}|(еним приймати таке р1ппення' або невнесенн'{ в установлен|
законодавством строки зм|н до стац/ту' або у раз| прийнятгя р|ппення про в1дмов} в|д ем|с||
акц|й.

22. ||ро визначення уповновая{ених ос!б 1овариства' яким надак)ться повповая(ен[{я щодо
орган!зац1[ та проведення розм!гцення акц!й [овариства.
]1роектп р1алсення:

Бизначити !иректора 1овариства, а6о особу, яка викощ/е обов'язки !иректора 1овариства

уповнов1'кеното оообото, як1й нада!оться повнов'шкення:
проводити д|{ щодо забезпечення розм|щення акц|й;

.
.

проводити д1| щодо зд1йсненн'{ обов'язкового викупу акц1й у акц1онер1в, як! реал|зутоть право
вимагати зд1йснення викугу акц|онерним товариством н'|"ле}кних !м акц1й.

€татуту 1овариства, пов'язаних !з приведенням €татуту [овариства
1овариства в нов!й
редакц1!'. |1ро визначення особц, уповнова1{(ено! на п!дписання €татуту 1овариства в нов!й
редакц1| та зд!йспення ус1х д1й, необхйнпх для ресстрац1! ново[ редакц![ €татуту в €диному

23. ||ро впесення зм1н до

у в1дпов!дн!сть чинному законодавству }кра[ни та затверд)|(ення €татуту

деря(авному ресстр1 юридичних ос!б, ф1зинних ос|б-п1дприсмц1в та гроп1адських формувапь.
17роекп р1тосення:

1.3 метото внесенн'т зм|н до €татуу 1овариства, пов'язаних 1з приведенн'|м €татуц 1овариства у
€ атуту 1овариства та затвердити
в|дпов|дн|оть чиннощ/ законодавству 9кра!ни, внести зм|ни до т
61]|Б|[Бт1вськш7
товарист3д
€татщ |1риватного акц|онерного
цукРовий комБ1нАт>> в нов!й
редакц|т.

2. }повнов,ркити [олову чергових р1иних заг€шьних

збор1в акц|онер|в та секретаря чергових р1иних

заг,!"льних збор|в 1овариства п|дписати €татщ |1риватного акц1онерного товариства
(т||впвтвський цукРов|,1и комБ1нАт> в нов1й редакц1|
3.9повнова;кртти(з поавом пеоелооучення).[1иректора 1овариства. або особу' яка виконус обов'язки

,{иректора 1овариства, зд|йснпати ус| необх1дн1 л1! пов'язан| |з дер:кавно}о ресстрац|его ново| редакц!]

€тацту ||рА1 (т||впвт1вськии цукРовии комБ1нА1> в €диному

дер)кавнопдду рессщ!
!оридичних оо|б. ф1зичних ос|б-п|дприсмц1в та громадських формувань.
24.\|ро внесення зм1н до |1олоясення <(1ро 3агальн| збори акц!онер1в !1риватного акц1онерного
товариства <<|!]епет1вський цукровий комб1нао> та затверд)кення його в нов|й редакц1!'.
]7роектп р1оо.дення:

1.Бнеоти зм1ни до |[оло:кення <|{ро загальн1 збори акц|онер|в |1риватного акц1онерного товариства

<<|1!епет!вський цукровий комб|нат)) та затвердити його у нов1й редакц1|.

2. |1адати повнов:гкення .{иректору 1овариотва або особ1, яка викощ/с обов'язки ,{иректора
1овариства' п|дписати |{оло:кення <|1ро загальн| збори акц1онер1в |[риватного акц|онерного
товариотва <<1]]епет|вський цукровий комб1нат>> в нов1й редакц||.

25. 11ро внесення зм1н до |1олоэкення <(1ро Ёаглядову ралу 11риватного акц!онерного
товариства <<|!!епет1вський цукровий комб!нао> та затверд)[(ення його в нов1й редакц!|'.
|1роектп р1ослення:

до

|{олоэкення <|[ро Ёаглядову раду |{риватного акц|онерного товариотва
шукровий комб|нат) та затвердити його у нов1й редакц1|.
2. |1адати повнов€::кення ,{иректору [овариства або особ1, яка виконус обов'язки ,{иректора
1овариотва, п1дписати |!оло:кення к|[ро Ёаглядову раду |[риватного акц|онерного товариотва

1.Бнести зм1ни

<<|11епет|вський

<<][|9д91|395кий г{укровий комб1нат>> в нов1й редакц||.

26. |1ро внесення зм!н до |1олоясення <(1ро Биконавчий орган 1!риватного акц1онерного
товашиства <<[!!епет!вський цукоовий комб1нат>> та затвердя{ення його в нов!й редакц!!.
[|роектп р]тпення:

1.3 Бнеоти зм|ни до |1оло>кення <<|[ро Биконавчий орган |[риватного акц1онерного товариства
<<1{{9ц91!395кий цукровий завод> та затвердити його у нов1й редакц||.
2. Аадати повнов€}кення .{иректору 1овариотва або особ1, яка виконус обов'язки {иректора
1овариства, п|длисати |[олоэкенття <|1ро Биконавчий орган |[риватного акц1онерного товариства
<|[]епет1вський цукровий завод>.
27. [1ро внесення зм!н до |1олоэкення <(1ро Рев1з1йну ком1с1по |1риватного акц1онерного
товариства <<[11епет|вський цукровий комб1нат>> та затвердя(ення його в нов1й редакц1!.
1.3 Бнести зм|ни до |{оло:кення к|[ро Рев1з1йну ком|с!*о |{риватного акц|онерного товариотва
<<1||епет|вський шукровий завод> та затвердити його у нов1й редакц||.
2. Аадати повнов€'кення !иректору 1овариства або оооб|, яка викощ/е обов'язки .{иректора
1овариотва, п1дписати |1олохсення <|[ро Рев1з|йну ком1с|то |{риватного акц|онерного товариства
<<|[]епет1вський цукровий завод>.
28. |1ро затверд)!(ення умов оц1нки та викупу акц1й у акц1онер1в, як| голосували (<проти)>:
надання згоди на вчинення 1овариством значних правонин!в; надання згоди на вчинення
1овариством правочин1в, щодо яких € за!птересован!сть; прийняття р1ппення про зб1льпшенпя
статутного кап1талу 1овариства1 прийняття р1ппення про в1дмову вй використа}1ня
перева}|(ного права акц!онера на придбання акц!й додатково[ ем1с|! у процес| !х розм!щення.
!/роектп р1тшення:
1. 3атверАити насц/пний порядок викугу акц|й у акц|онер!в 1овариства, як| проголосув€тли ((проти):
наданн'{ згоди на вчиненн'{ 1овариством значних правонин|в; надан}б{ згоди на вчинен1ш|
1овариством правонин1в, щ0до яких с за|нтересован1сть; прийняття р1гпення про зб|льтпення
стацтного кап|та.глу 1овариства; ,прийнятгя р|гпення про в1дмову в|д використанн'{ перев:шкного
права акц|онера на придбання акц!й додатково| ем1с1| у процес| !х розм1щення:
1овариство протягом не б|льтпе 5 (п'яти) робоних дн|в п|сля прийнятгя черговими 3агальними
зборами акц|онер1в 1овариотва р1тпення (24.\2.2020Р.), що отало п1дотаво}о для обов'язкового викупу
акц|й, пов1домляс т|1пяхом направленг{я по|птових простих лист1в акц1онерам' як| ма}оть право
вимагати обов'язкового викугу акц1й, про право вимоги обов'язкового викущ/ акц|й 1з з:вначенн'тм:
- ц|ни викупу акц1й;
- к|лькост1 акц!й, викуп яких мае право вимагати акц!онер;
_ загально| вартост|
у раз| викупу акц1й 1овариств0м;
- строку зд|йснення акц|онерним 1овариством ук.]|адення дог0вору та оплати вартост1 акц|й (у
раз1 отримання вимоги акц|онера про обов'язковий викуп акц|й).
|[ротягом 30 дн|в п1сля прийняття черговими 3агальними зборами акц|онер1в 1овариства
р1ппення (24.|2.2020р.), що стало п!дставо}о для вимоги обов'язкового викущ/ акц1й, акц1онер, який

!

вимоз1 акц|онера про
мас нам|р реал1зувати з.вначене право, подас 1овариству письмову вимогу.
обов'язковий викуп акц1й матоть 6уи зазначен| його пр1звище (найменування)' м1оце прохсивання
(м|сцезнаход:кення), кйьк1оть, тип та|а6о клао акц|й, обов'язкового викугу яких в|н вимагае. ,{о
письмово| вимоги акц|онером ма1оть б1ти додан1 коп!| документ1в, що п1дтверд)ку}оть його право
власност| на акц|й ?овариства станом на дац подання вимоги' р|ппення (згода) про в|дту:кення
н€!'ле)кних

!

акц1й (за необх1дност1).

строк з25.|2.2020 р. по 25.0|'2021р.

свос
прав0 на обов'язковий викуп 1овариотвом н€!.ле)кних !й акц1й повинн| нады[и до 1овариства
письмову вимогу про викуп акц1й. Бимога направляеться рекомендованим листом з описом
вк.,1адення та пов|домленням про вручення або надасться оообиото |овариотву за адресо1о, вк:вано}о
у пов|домленн| про скпиканн'{ чергових р1иних 3агальних збор|в. Бимоги акц|онер|в про викуп акц|й
нада!оться в робон1 дн| з 800 год. до 1700 год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресо1о: 9кра!на,
!,мельницька облаоть, м. ||1епет{вка, вул. €тарокостянтин|вське 1посе' 31, бул1вля адм1н|отративного
корпусу, пориАиэний в|дд1л. |[о зак1нченн!о вищевк.ваного строку викуп акц1й у акц|онер|в не
вк.]1}очно, акц|онери як1 маготь нам|р реал1зувати

зд1йснтоеться.

Бимога акц|онера про викуп н.ш!е)кних йому акц|й повинна бути п|дписана акц1онером або його
уповновокено!о особото (1з наданням зав1рених у встановленощ. законодавотвом порядку
документ|в' за якими так| повнов€}кенн;{ переда!оться уповнов:пкен1й особ|). Б раз| подання вимоги
акц|онером-ф|зинното особого особисто повинен бути пред'явлений паспорт.
|[ротягом 30 дн|в п1оля ощиманн'{ вимоги акц|онера про обов'язковий викуп акц1й, 1овариство
зд|йснгос 011лац/ вартост| акц|й за ц|ното викущ/' з€вначено}о в пов1домленн1 про право вимоги
обов'язкового викугу акц1й, що н€|ле)кать акц1онеру, а в|дпов|дний акц|онер повинен вчинити ус1 д1|,
необхйн1 для на6уття 1овариством права власност1 на акц|!, обов'язкового викутту яккх в|н вимагас.
Бикуп акц|й зд|йсн}осться на п|дотав1 договору куп|вл|-прода:ку акц1й за ц1ното, яка дор|внгос
_ |[риватним
ринков|й вартост1 акц|й 1овариотва' що визначена €уб'сктом оц1ночно| д1яльност|
п|дприсмотвом агентством нерухомого майна <[улв|л> (сертиф|кат оуб'скта оц|ночно? д1яльност|
!кра!ни ]{р 927||9 в|д 29.||.2019р., виданий Фд4у з! отроком д1| до 29.|1.2022р.), в|дпов|дно до
ст.8 3акону }кра|ни <|[ро акц|онерн1 товариства).
.{огов|р мй 1овариотвом та акц|онером про обов'язковий викуп 1овариством н{1ле}(них

акц!онеру акц1й укладасться в письмов1й форм1.
!ля укладення договору акц1онер повинен звернутись до 1овариства за м1сцезнаход)кенням
|овариства: !кра|на, [мельницька область, м. |[.1епет!вка, вул. €тарокостягттин|вське тпосе, 31,
бул1влля адм1н1сщативного корщ/су' торидинний в!дц|л, у робон1 дн|, з 800 год. до 1700 год. (перерва з

та мати при

соб1 паспорт або |нтпий документ, який посв|д.у€ його особу,
представник акц|онера- додатково в1дпов1дну дов1рен|оть, р1шлення (згода) про в1дту:кення нале)кних
акц!й (за необхйност1), а посадова особа, яка д1е в|д |мен| акц|онера _ }оридично| особи без
дов!реност|, додатково до докуменц' що посв|днуе його особу' напея(ним чином заов1дчен| коп1]
документ1в, що поов|дч,}оть його повнова)кенн'|' р1тпення (згода) про в1дтухсенн'т н€|-пе)кних акц1й (за
12.00_1з.00 год.),

необх1дност|).

Розрахунки за придбан1 |овариством акц1| зд|йстпототься на п1дстав| договор|в куп|вл|-прода}ку
акц|й, як! укладаготься за п|дсумками лрийняття вимог в!д акц|онер|в про викуп акц1й.
2' \1адати,{иректору 1овариства повнов€т;кення на ук.,!аден1{я (п|дписангш) логовор1в куп|вл|
продоку акц|й 1овариотвом з акц1онерами, як1 голооували ((проти): надання згоди на вчинення
1овариотвом значних правонин|в; надання згоди на вчиненн'1 1овариством правочину' щодо якого с
за1нтересован1сть; прийнятгя р1гпення про зб1льппення стацтного кап1тащ 1овариства; прийнятгя
р1гпення про в1дмову в!д викорис1ання перев{гкного права акц|онера на придбання акц1й додатково!
ем1с|| у процео| !х розм1щення.
3. Ёадати !иректору 1овариотва повнов:гкення щодо пов|домлення акц1онер|в 1овариства, як1
голосували (проти): надання згоди на вчиненн'{ 1овариством значних правонин|в; наданг{-'| згоди на
за1нтереоован1сть; прийняття р|тпення про
вчинення 1овариством правочину' щодо якого
зб1льппення стац/тного кап1талу 1овариства; лрийняття р1тпення про в1дмов} в|д використанн'{
перев.1;кного права акц|онера на придбання акц1й додатково? ем1с|| у процес| !х розм1щенн'{' про
право вимоги обов'язкового викупу акц1й 1овариством' 1пляхом направлення пр0отих по1птових

с

лист1в.

1нформац|я з проектами р|ппень щодо питань' вк.]1}очених до проекту порядку денного' розм1щена на

власному веб-сайт|'1'с.:ва1;и*::'*;! за адресо}о _ :утштп.зс!с.согп.ца.

унаст| в чергових р1нних 3ага-гтьних зборах акц1онерам необх1дно мати при ооб1 паспорт або |нтпий
документ' що поов1диус особу. |{редставнитсам акц1онер|в необх1дно мати при соб1 паспорт або 1нтпий
документ, що посв1дтуе особу та дов|рен|сть, оформлену у в|дпов1дност1 до вимог чинного
законодавства. .(ов|рен1сть на право унаот1 та голосуван}1я на чергових р1нних заг'ш1ьних зборах,
видана ф1зинното особото, поов1диусться нотар|уоом або {нгпими пооадовими особами' як| вчиняготь
нотар|альн| д1|, а такохс мо:ке посвйчуватися депозитарно}о уотановок) у встановленоп,гу Ёац|онального
ком1с1сго з ц|нних папер1в та фондового ринку порядку. !ов|рен1сть на право уласт| та голосування на
чергових р1иних 3агальних зборах в|д 1мен1 ториАинно| особи видаеться !? органом або |нтпого особото,
уповнов:'кено1о на це !1 уотановчими документами.

фя

|[редставником акц|онера на чергових р|нних 3агальних зборах 1овариства моясе бщи ф1зинна особа
або уповнов.0кена особа горидинно| особи. |1редотавником акц|онера - ф1зинно| ни горидично| особи на
чергових р1иних 3агальних зборах 1овариотва мо:ке б1ти 1нтпа ф|зинна особа або уповнов:пкена особа
поридинно| особи.

!ов|рен|сть на право унаст1 та голосуван1б| на чергових р|нних 3агальних зборах 1овариства мо>ке
м|стити завдання щодо голооування' тобто перел|к питань порядку денного чергових р|нних 3агальних
збор1в |з зазначенням того' як 1 за яке (проти якого) р1ппення потр|бно проголосувати. |[|д чао
голосуванн'{ на чергових р|нних 3агальних зборах представник повинен голосувати оаме так, як
передбанено завданням щодо голосування. .{,кщо дов1рен|сть не м1стить завдання щодо голосуъання'
предотавник вир|тшус во1 питання щодо голосування на чергових р|нних 3агальних зборах акц|онер1в на
св|й розсул.

Акц1онер мас право ъидати дов|рен|сть на право улаот! та голосуван1{'т на чергових р1нних 3агальнттх
зборах дек|льком сво!й представникам. Акц1онер мае право у будь-який час в1дкликати чи зам|нити
свого представника на чергових р1нних 3агальних зборах 1овариства. |[ов|домлення акц|онером
в|дпов1дного органу 1овариства про призначенн'л' зам1ну або в|дкликанн'т свого представника мо)ке
зд1йонтоватися задопомого}о засоб|в електронного зв'язку в1дпов|дно до законодавства по елекщонний
документооб1г.
Ёадання дов1реност| на право уласт1 та голосуванн'л на чергових р|нних 3агальних зборах не вик]т}очас
право утаст| на цих чергов1{х р|нних 3агатгьних зборах акц1онера, який ъидав дов1рен1сть, зам|сть свого
предотавника.

Б|д дати над|слання пов1домлен1{'| про проведен}я чергових р|нних 3агальних збор|в до дати проведен1{'{ чергових р|нних 3агальних збор1в [овариства акц1онери ма!оть мояотив|сть ознайомитися з
документами, необх|дним14 для прийняття р1тпень з питань проекту порядку денного та проектом
(проектами) р|тпення з питань проекц порядку денного' за м1сцезнаход)1(енн'{м [овариства: )/кра!на,
)(мельницька облаоть, м. 1||9д91|вка, вул. €тарокоотянтин|вське 1шосе,31, бул1вля адм1н|стративного
корпуоу' приймальня ,{иректора, у робон| дн1, робоний чао з 1 300 год. до 1 6з0 год. (перерва з 1 2.00- 1 3 .00
год.). Б день проведен1л'{ 3агальних збор1в - так0)к у м1сц1 !1 проведення за адреоо}о: !кра!на'
{мельницька область' м. |1]9ц911вка, вул' €тарокостянтин1вське 1посе' 3|, бул|ъля адм|н1отративного
корщ/су, трет1й поверх' зал зас1дань. Фсоба, вйпов|дальна за порядок ознайомлення акц|онер||з з
документами: т{лен Ёаглядово| ради 1овариства - 1{утерук Флекоандр €ерг1йовин. 1елефон для
дов1док: 0380 4041023.

Фск1льки проект порядку денного,чергових р1ннттх 3агальних збор|в передбанас голосуванн'{ з питань'
визначених статте}о 68 3акону !кра!ни <|{ро акц1онерн1 товариства), 1овариотво надас акц|онерам
моя<лив|сть ознайомп.ттиоя з проектом договору про викуп 1овариством акц1й в|дпов|дно до порядку'
передбаненого статте1о 69 3акону !кра!ни <|[ро акц|онерн1 товариства>. }мови договору (кр1м
к1лькоот| ! загально| вартост1 акц|й) е сдиними для вс1х акц1онер1в. Адреса для ознайомленн'{: 9кра|на,
)(мельницька область, м. ||{епет1вка, вул. €тарокоотятттин|вське 1посе' 31, бул1вля адм!н1отративного
корпусу' приймальня .{иректора, у робон1 дн|, робоний час з 1300 год. до 1630 год. (перорва з 12'00-13.00
год.). Б день проведенн'{ чергових р|иних 3агальних збор1в _ тако)к у м|оц| !х проведенн'{ за адресо}о:

м.

з\,

буд1вля
!посе'
ознайомленн'л
порядок
за
адм1н1стративного коргусу, трет|й поверх, зал зао|дань. Фооба, в|дпов|дальна

9кра!на, !,мельницька область,

1[1епет|вка,

вул. €тарокостянтин|вське

акц|онер1в з проектом договору про викуп 1овариством акц1й: 9лен Ёаглядово| ради 1овариства
1{утерук Флександр €ерг|йовин.

-

|овариство до початку чергових р1нних 3агальних збор1в у встановленоп[у ним порядку зобов'язане
надавати письмов1 в1дпов|д! на пиоьмов1 запп.ттання акц|онер1в щодо питань' вк^]11очених до проекц
порядку денного чергов|{х р|нних 3агальних збор1в до дати проведен!б{ чергових р|нних 3агальних
збор|в (до 24"|2.2020р.). 1овариство мо)ке надати одну заг(1льну в|дпов1дь на вс| запитання однакового
зм|оц.
1{о:кний акц|онер мае право внеоти пропозиц|| щодо питань, вк-]1}очених до проекту порядку денного
чергов|{х р1нних 3агальних збор|в 1овариства' а тако)к щодо нових кандидат1в до ск.,1аду орган{в
1овариства, к1льк|сть яких не мо}(е перевищувати к|льк|оного ск.,1аду ко)кного з орган1в.

|[ропозиц1| вносяться не п1зн1тле нй за 20 дн1в до дати проведення чергових р1нних 3агальних збор!в
1овариства' а щодо кандидат1в до окладу орган|в 1овариства - не п|зн1тпе нй за с1м дн|в до дати
проведення чергових р|нних 3агальних збор|в. |1ропозиц|| щодо вк.]1}оченн'{ нових питань до проекц
порядку денного повинн| м|стити в|дпов|дн| проекти р|тпень з цих питань.
|[ропозиц|я до проекц порядку денного черговргх р1нних 3агальних збор1в 1овариства подаеться в
письмов1й форм1 |з зазначенням пр1звища (найменування) акц|онера, який т1 вносить, к1лькост1, типу
тд/а6о к.]1асу н:ш1е)кних йоплу акц1й, зм|сц пропозиц|! до питання та/а6о проекц р|тпення, а тако)к

к|лькост|, титц та1або к.]1аоу акц1й, що н€!ле)кать кандидац, який пропонуеться цим акц|онером до
ск.,1аду орган|в 1овариства.

3м1ни до проекту порядку денного чергових р1нних 3агальних збор|в вносяться ли!пе !пляхом
вк.,1}очення нових питань та проект{в р1штень 1з запропонованих питань. 1овариство не мас права
внооити зм1ни до запропонованих акц|онерами питань або проект1в р|тпень.

*3

лцетпото забезпечення ёотпршмання про7пшеп!ёе*т!чналх тпа сан1тпарнт:х захоё!в унцкнення
значно2о пош1шрення еостпро!'респ!рапорно[ хворобш сотцо-19, спршчшнено[ коронав!русолс 3АР8-€о/2, на вшконання 3акону !кра|'нш <!1ро захшсп населення в1ё !нфекц!йнтхх хвороб>, [1остпановш |{аб!нетпу
!ь[1н!стпр!в |кра|нш в!ё 11.03'2020р. }Ф211 к[1ро запоб1еання по1//шренню на /першпор!| |кра|нш еостпро[
респ!рапорно| хворобш €Ф'{г!|-[9, спршншнено[ коронав1русо:и 3АР3-€о/-2>, ]7остпановш |{аб!нетпу
1[!н!стпр!в |кра[нш в10 22.07.2020р. }'/!641 к|/ро встпановлення каран7пшну !па запроваёэюення пос1]'/|еншх
протпшеп!ёелл1чносх захоё!в на тперштпор!| !з значншм по111шренн'ш' еостпро1'респ!рапорно1'хворобш со[//о19, спршншнено|'коронав!русолл 3АР8-€о[г-2> (1з зла!намш, внесен1]''ш [[остпановою [{аб!нетпу }\'|!н1стпр|в
|кра1нш в|ё 11.11.2020р' }Ф1100), 7оваршстпво прш провеёенн! нереовтхх р1ннт:х 3аеа'тьншх збор!в
забезпенус коэюно2о акц|онера (преёстпавншка акц!онера) засобамш 1нёшв!)уа;тьно2о 3с!хшспу, 3окре^4а,
захшсн1[м!ш !иаска]]!ш, ау74ов11л'ш рукавцчкамш, а !пакоэю, ан7пшсеп1пшчн1.!л'ш протпшвфсншмш засобамш на
основ] спшр7пу. [{оэюншй акц!онер (преёспавншк акц1онера) повшнен пройтпш 1пел4перапурншй скршн|не
пере0 реестпрац1ею ёля унасп| у нереовшх р|чнтлх 3аеальншх зборах. 3 ллетпою ёопршлаання сан!тпарншх па
протпшеп1ёети!чнтлх захоё!в бу0е забезпечено перебування ус!х пршсутпн!х на чер2овшх р1ннт:х 3аеальншх
з6орах на в!ёстпан1 не .1|4ен111е 2 лаетпр!в оёшн в!ё оёноео.
1елефон для дов1док: 0з80 4о4102з.

0сновн1 показники ф1нансово-господарсько| д1яльност!
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[{ер|од
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3в|тний

(20\э)

|{опередн|й
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9сього акттв|в

524109
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184552

|6з298
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|о1445

818

121з24

€умарна

деб|торська заборгован1сть

(142484)

4856
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(6я618)

(53864)

250з9

250з9

0

0

2419

|ротп1 та |х екв|валенти

[ерозподйений щибуток (непокритий збиток)
Бласний кап|тал
3арессщований (пайовий отатутний) кап|тал
,{овгосщоков| зобов'язання

165

|

забезпечення

|[оточн| зобов'язанття
{{иотий

1

забезпечення

ф1нансовий результат: прибуток (збиток)

€ередньор1нна

кйьк|сть акц|й

48о822
(14876)

100155680

(тшт.)

!{истий прибуток (збиток) на одну просту акшй (щн)

Ёаглядова рада
|!рА1 <<[11епет1вський цукровий

59з727

(\5154)

комб1нат>>
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1
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