
шАновний Акц1онвР!
пРивАтного Акц1онп'Рного товАРиствА
<шв пвт!вський цукровий комБ[}1Ат>

код за €АР|!Ф9 00373391, м!сцезнаходжеппя; }кра!]на, !,мшьницька область, м. [!|епет!вка,

- вул. €тарокостянтин1вське шосе, 31.
пРивАтн[ Акц!онвРнв' товАРиство (шв,пвт|вський ц}кРовий (Фп{Б|}{А[> (надш1 _ <1овариотво>) пов1домпяе, що !{шшдовою ралою 1овариства прийнято

|1]епет1вка, вул. €тарокоотянтин1воьке шоое' 31, буд1втш адм!н{сщативного корпусу, ц:ет1й поверх' зш зас1дань'

Рессщаш|я акц{онер|в проволиться з 8ф годин до 8{5 годин.
[]очаток 3агальних збор|в о 9ш годин!.
.{ата складенш перел1ку акц1онер{в, яЁ мшть право на гасть в 3агальних зборах _ 1 8.03.202 1 року (отаном на 2400) '

мйьйон|в сто п'лдесят п'ять тисяч ш1стсот в1с[мдесят) штук щоошх 1менних акц1й.

91 865 269 (дев'яносто один м1льйон в|с|мсот тп|стдесят п'ять шсяч дв;ст; ш;стдесят дев'яъ) штр< лростих |менншх акц!й.
пРовкт поРя[к}.(вннФ|!:

1. []ро обрання "т|1чнльно! ком!с![ позачергових 3дгальних збор1в акц1онер!в товариства т' припинення !] повноважень.
1роекп о!шеттня:

Аля п1драхунку голос1в та забезпеченш проведення голосування на позанергових 3агальних зборах акц1онер|в 1овариства обраш 1[|ншьну ком1с1ю у сшал1 3-х ос|б

1) [олова )11иильно1 ком|о1| _ €торохук 1рина 8олодимир1вна;
2) ([лен )1|ишьпо| ком{с1[ - Брзак 1етяна (азимир1вна;

3) {лен .[||нильно! ком|с|| - |[авлюк 81та 8асил|вна.
[]оипинити повноваження .1]1чшьно! ком1о|! по оголошенш позачеогових 3тшьних збор1в акц1онер1в 1оварисва зж1нтеними (закритими).

2_ |{по о6пання голови та с€кпетапя позачеогових з'гальних збоп!в 1оваоиствд.
|]ооекп р!шення:

Фбоати [оловото позачергових 3тальних збор;в товариства _ ку{ерука ФлексанАра €ерг1йовша, сещетарем _ Борисову .1!й!ю в!щ9рщцу
3' [1ро затвердження пор'цку проведення (регламенту) позачергових 3агдльних збор!в 1овариства.

1роекп о!шетпуя:
3атвердити порялок проведенш феглшент) позанергових 3агшгьних збор1в аки[онер[в в такому порядку:

о [опов1д|тапитанняпорядкуденного-до 10ш.
. висцпи та обговоренш - до 5 хв.
о 8|дпов1д1 на загальн! пи1анш _ п|сля о6говоревш питань порядку денного (до 3 в. на одне пшання).

[олосуванш з ус[х питань порялку денного проводиться з використаншм бюлетен1в &1я голосуванш, форму ! текст яких затверлжено }{аглядовою радою товариства.

[олосування за бюлетешми з пшань порядк1 денного зд{йсюсться в!дкрито за принципом <одна голос}+оча акц!я один голос>>'

4. [1ро *""' зй;" л' ё.,фц 1овариства в зв'язку !з проведенням збиьшення стдцпного кап1та:у 1овариства шляхом впшадення його в нов1й релакш1! та затвердження

ново| редакц|! €тацгцг 1овариства. про ви3нач€ння особи, уповповажено[ на пиписання €татуту 1овариства в нов1й редакц|| та зд1йснення ус1х д1й, необх|дних для ресстрац1|
ново'{ реддкц!| €татуцг в €диному державному ресстр! юридичних ос!б, ф|зичних ос16-пйприсмц1в та громадських формувань.

[1Роекп о!шення:
]..3 метою внесенш зм!н д6 [ц1уц,
акц|онерного товариотва
2. 9повноважити [олову та €ещетаря
комБ1нАт) в новгй релаФ1':'
3.9повновахити (з правом передору;ення) {иреюора [овариотва, або о€обу, яка виконус обов'язки дирепора 1овариства, зд|йснити ус| необх|лн| д||, пов'язан! 1з державною

ресорац1сю ново! релакш|! €татуц |1рА1 (тттБ1шт1вський |{иеов1й комБ1нАт) в €диному дерхшному рееотр; юридшних ос{б, ф;зшних ос!б-п!дпри€мц|в та громалсьшх
гБопмувань

1нформаш1я з проеюами р|шень щодо питань' вшючених до проепу порядку денного, розм|щена на влаоному веб-сайт{ 1овариства за адресою - щ:!9ц!9щд'!!:

загальних зборах, видана ф!зщною особою, посвичу€ться нотар1усом або 1ншими посадовими осо6ами, як1 вчинятоть нотар|шьн| д!|, а також може посв1днуватися депозитарною

юридшно[ особи видасться |'{ органом або 1ншою особото, уповновженою на це г{ устшовчими докщ{ентами.

юридинно| особи на позанерговик 3агшьних зборах 1овариства може бути 1нша ф!зияна особа або уповноважена особа юридичнот особи'

саме так, як передбанено завданшм щодо голосуванш. 9кшо лов[рен|сть пе м!стить завданшя щодо голосРання, представник вир1шус во! питання 1цодо голосування на позачергових

3агатьних зборах акп|онер1в на св1й розсул.

представника може зд1йонювашоя за допомогою заооб1в елекщонного зв'язку в1дпов|дно до зжонодавства по елекщонний документооб1г.

зам|сть свого представника.

тиоя з документами, необх1дними д,]я прийшпя р1шень з питань проскту порядку д9н!ого та проектом (проеюами) р1шенш з питань проекц порядку денного, за м|сцезваходженшм

ради1овариства_ 1{утерукФлександр€ерг1йовин.1елефонлшдов1док:0з80404102з'

проеюу порядку денного позачергових 3агшьних збор;в до дати проведення позачергових 3агальних збор1в (ло 24.03.202\р.).1овариство може надати одц затшьну вйпов!дь на вс!

запитанм однакового зм|оту'

оргш!в [овариства, кйьк!сть я&х не може перевищ)ъап кйьк!сного складу кожного з орган|в'

до дати проведснш позансргових 3агатьних збор1в. ||ропозиц!1 шоло вкп1оченш нових питань до проепу порядку денного повинк[ м!стити в{дловйн! проеш р{шень з цж питань.

к|лькост{, тапу та/а6о шаоу н:шежних йому акп|й, зм|сц пропозиц|{ до питанш та,/або проеюу р!шення, а також кйькост|, тилу та1або шасу акц|й, що належать кандидату, який

пропонустьоя цим акц{онером до сючад/ орг;1н|в товариоша'
3м!ни до проепу порядку денного позачергових 3ага::ьких збор!в внослься лише шжом вшюченш нових питшь та проек!в р!шень {з запропоновших питань. 1овариство не мас права

вносити зм!ни до запропонованих акц{онерами питань або проеп|в р!шень'
*3 мепою забезпечення оопршання пропцеп!оем!чн1|х па сан'парнш 3шоо'в 

'н|кнення 
3начно2о пошцРення 2оспро[ респ!рапорно[ хвороб| сопо']9' спрьч|нено,

вспанов-цення каранпцну па запрова0ження посшенш проп|еп!оем!чнш зжо0!в на пер|пор!.[ 1з з/!ачнш пошцреннм 2оспро[ респ,рапорно[ хвороб| сопо-]9' спршчш!!е!!о[

',э"'.'' 
акц!о!!ера (преёспавт;шка акц!онера) засобшц !но|в!оушьно2о зшцспу, зокрема' 3шцснш| маскш|,2умовшц рукавцчкш|, а пакож, анпцсеппцчншц пропцв!русн'мц

1елефон ди дов|док: 0380 4041023.
1{аглядова рада
[1рА1 <[|!епет1вський щгкровшй комб!нао>

1овариства в зв'язку 1з збйьшеншм стацтяого кап1та:ту 1оварисша' внести зм1ни до €татуту [овариства та затвердити €татут [1риватного
(тттргшт1вськшй цукРоврй комБ1нАт) в нов|й .. редакц![

позачергових зага1ьних збор|в аюд1онер1в 1овариства п{дпиоати €татщ [[риватного акц[онерного товариства (швпвт1вськии цукРовии
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