1нФоРмАц1я

в порядку ч. 4 ст. 35 3акону }кра!ни <[1ро акц1онерн1 товариства>

!ваёцяпоь !преп'€ аруёня 0в] упшсян1 0ваёця!по2о року

11РивАтнв Акц1онвРнш товАРиство (|пшпшт!вськии щукР ов|й1комБ1нАт),

на виконання ч. 4 ст. 35 3акону }кра!ни к|1ро акц|онерн1 товариства) розм1щуе на власному веб_
сайт! таку |нформац|го:

€таном на дац скпадення перел|ку акц1онер|в, як| маготь право на у{аоть у чергових р|нних
заг{|.льних зборах акц|онер|в |{рА1 к11|епет|вський цукровий комб|нат>>, а саме: станом на 24
годину к18> грудня 2020 Рок}, заг{!льна к|льк|сть простих [менних акц|й ||рА! к|-[1епет|вський
щ/кровий комб|нат) ск.]1адас 100 155 680 [|}(, з них голосу}очих акц|й_91 8з0 105 тпцк.
Ём[тенто'""" зд|йсплтовалаоь ем|с|я |н:пого виду акц1й.
Ёаглядо ва рада акц1онерного товариства.
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Ёа електронний докрлент нак.,1адено: 2 (Ава) п|дписи чи печатки:
Ёа момент дру!су коп||, п1дписи чи печатки перев1рено:

|1рощамний комплекс: е5!чп у. 2.3.0:
3ас1б квал!ф{кованого ёлекщонного п!дпису"чи печатки: 1|11(ористувач
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цск-1

|{1дпио }Ф 1 (рекв|зити п!дписувача та дан1сертиф1ката)
|1 дпи оуван : €а*лко ва Б |та [1ещ-|вщ-3 0Ф 8
!{2! 8 ;
|

Ёале:кн|сть до }оридично! особи:

(ФйБ1ЁА1'';
(од юридично| особи

в

€!Р:

пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство ''швпвт|вський цукровий

00373391

;

н0мер квал1ф1кованого сертиф1ката: 4А664А0700000000000000000000000000000001;
Бидавник ква.гт1ф1кованого оертиф|ката:
1ФБ ''{ентр сертиф|кац|| ключ|в ''9кра!на'';
1ип нос|я особистого к.,1юча: }{езахищений;
1ип п|дпису: 9доскон алений;
€ертиф!кат: (вал!ф!кований;
{ас та дата п1дпису: 13:20 23.|2.2020;
({инний на момент п!дпису. |1|лтверлясено
по3начкото чаоу для даних в1д А{€( (квал!ф|кованого надавача електронних дов|ряих
послцг)
€ер1йний

А!€(

|1|дпис }Ф 2 (рекв!зити п!дписувача та дан1 сертиф1ката)
|[1дписувая: 1]ифрова

печатка;

-

Ёалежн1сть до }Фридичнб! особи: пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство ''1пвпвт{вськии цукРовии комБ1ЁА?'';
.[(од юридично| особи в €[Р: 00373391;
€ер!йний номер квал1ф1кованого сертиф1кат а: 6|РР24070000000000000000000000000000000
1 ;
Бидавник квал!ф!кованого сертиф!ката:
1ФБ ''{енщ сертиф1кац|| клгоч1в ''9кра!на";
}ип нос|я особистого кл[оча: Ёезахищений;
]ип п|дпису: 9доскон а;тений;
€ертиф1кат: (вал|ф1кований;
9ас та датап|дпису: 13:20 23.12.2020;
9инний на момент п1дпису. |[1дтвердхсено позначкок) часу для даних в|д А1{€( (квал1ф|кованого надавача елекФонних дов|рних

А{((

послщ)

