
[!|ановн! акц1онери!
24 березня 2021 року в!дбулися позапергов1 р1ян! 3агальн! збори акц!онер1в пРивАтного

Акц|онвРного товАРиствА (1!!впвт|вський цукРовий комьпндт>
(надал1 _ 3агальн| збори).

[ля утаст| в позачергових р1нних 3агальних зборах акц|онер1в 1овариства зарееструвався 1 (один)
акц1онер (його представник), якому н€}лежить 91 181 298 (дев'яносто один м1льйон сто в|с!мдесят одна
т|{сяча дв!ст1 дев'яносто в1с1м) голос}.ючю( |1ростих |менних акц1й 1овариства' що ск.,1адас 99129 оА в|д
загально| кйькост| голосу}очих акц|й 1овариства, та' що ск.]]ада€ 91'04 о^ в1д загально] к|лькост| щостих
|менних акц1й ?овариства.

3г|дно ст" 41 3акону 9кра|ни к|[ро акш|онерн1 товариства) квор},1\,{ 3агальних збор|в досягнуто.
Ёа виконанг*я частини 3 статт| 45 3акону !кра!ни к|[ро акц|онерн| товариства) доводимо до Багшого

в|дома п1дсумки голосування та прийнят1 р|тшення 3 питань порядку денного 3агальних збор|в:

з пвР1пого питАння поРядку !Б,ЁЁФ|Ф:
!{ айла енув ання пц1п ан ня поряёку ё ен н о а о:

<<Фбрання .|[1чильно! ком|с|[ позачергових р!нних 3агальних збор!в акц|онер1в 1овариства та
припинення !г[ повнова:кень>>.
[1роепсг р1ппення:

фя п1драхунку голос|в та забезпечення проведення голосуванняна позачергових р|тних 3агапьних зборах
акц|онер1в 1овариства обрати )11тттльну ком|с1ю у склад| 3-х ос1б:
1) [олова.111чильно| ком1с|] - €торо>кук 1рина Болодимир1вна;
2) ({лен.]1|чильно| ком!с1| - Брзак 1етяна 1{азимщ|вна;
3) 9лен.[{|чттльно? ком|с|| - |!авлюк Б|та 8асттл1вна.
[!рипинити повноваження -111чильно| ком|с1| по оголо1пенн1о по3ачергових р1нних 3агальних збор|в
акц{онер1в 1 овариства зак1нченими (защитими).
[олосували: [ бюлетен|

1(йьк|сть голос|в акц1онер1в, як! не брали унаст1 у голосуванн1 - в|дсутн|.
1{йьк|сть голос|в акц|онер|в за б:олетенями' визнаними нед|йснтдчци - в|дсутн!.
Р!1швння пРийнятв.
([{ротокол .]',{! 1 в|д 24.0з.202| роч зас|дання тимчасово| л|чтътьно| ком|с|| з пер1цого питанн'т порядку
денного додаеться до протоколу 3агаль:тих збор1в. |[ротокол п|дписацо членами тимчасово|л|чильно|
ком|с|] та засв1днено печаткок) товариства).
3АгАлБ н! 3 Б оР!4 з пБР!!|ого питА[|[{я |!оРядку дБн!{ого, в и [! Бс Бн ого нА
г оло су в А !| [1я, п Р !,! й няли нА с т ул н в Р ! !|| Б Ё 1 $ :
.(ля п!драхунку голос!в та забезпечення проведення голосування на позачергових р1нних 3агальних
зборах акц1онер!в 1овариства обрати.[[|нильну ком|с1ю у склад| 3-х ос!б:
1) |олова .)11чильно! ком1с![ _ €торолсук !рина 3олодимир!вна1
2) т[лен./[!чильно| ком1с!'{ _ 0,рзак 1етяна !(азимир1вна1
3) 9лен .[!1чильно[ ком!с1| - |[авлюк Б1та Басил|вна.
[1рипинити повноваження "[[1чильно! ком1с!'{ по оголо[ценню позачергових р!нних 3агальних збор|в
акц!онер1в 1овариства зак!нченими (закритими).
з дРугого питАння поРядку !Б,ЁЁФ|Ф:
[{айменування пцпання поряёц ё енноео'.
к0брання голови та секретаря позачергових р!нних загальних збор1в 1овариства>>.
[1роепсг р!ппення:
Фбрати [оловою позачергових р|нних 3агальних збор1в 1овариства - 1(утерука Флександра €ерг|йовияа,
секретарем _ Борисову )11л|ю Б|ктор|вну.
[олосували: [ бголетен!в

1{йьк1сть голос1в акц|онер|в, як| не брали узаст| у голосуванн| _ в{дсутн1.
1{!льк!сть голос|в акц|онер|в за бюлетенями' визнаними нед1йснгшци - в|дсутн|.
Р|1швння пРийнятв.

олосування з ви н1в для голосуван1{'{
3а 18191 298 голос|в 100%о голос1в акц|онер|в, власник|в голосуючих акц|й, як|

заое€стоув€!'1ися у заг[ш1ьнттх збооах.
|1роти 0 голос!в 0 7о голос1в акц1онер|в, власник|в голосуючих акц1й, як|

зареестр}ъ€[лися у заг€ш|ьних зборах.
!щт-плались 0 голос1в 0 %о голос1в акц|онер|в, власник|в голосу1очих акц|й, як|

заре€стр}ъ€1лися у заг€ш1ьних зборах.

\4: длян'тм |1я

3а 91 \8\ 298 голос1в 100%о голос1в акц|онер|в, власник|в голосу1очих акц|й, як1
заресструв€шися у заг€ш]ьних збооах.

|{роти 0 голос1в 0 %о голос|в акц|онер1в, власник|в голосуюч!,о( акц!й' як!
заое€сто!ъ.штися у загальних збопах.

!щимались 0 голос1в 0 о% голос!в акц|онер!в, власник|в голос}.!очих акц|й, як1
зарееструв€[пися у заг€штьних зборах.



(|!ротокол ]ф 2 в1д 24.0з.202\ року зас1дання л|чильно| ком|с1| про п1дсумки голосуван}{'{ з другого питан1{'1

порядку денного додаеться до цротоколу 3агальних збор1в. |{ротокол п|дписано членами л1чильно| ком|с1|

та засв|дчено печаткою товариства ).
зАгАльн! зБоРи з,щугого питАнн'т поРядку двнного, винвсвного нА голосувАння'
лРийняли нА ступнв Р 11]1ЁЁЁ-!, :

Фбрати [олового позачергових р|нних 3агштьних збор1в 1овариства - (утерука Флександра €ерг1йовияа,
секретарем - Борисову [1л1то Б1ктор1вну.
з тРвтього питАння поРядку {Б[1{Ф[Ф:
[{ айла енув ання п1]1п ання поряёц 0 енн ое о'.

к3атверАх<ення порядку проведенн'т (регламенту) позанерговттх р|нних заг?шьних збор|в |овариства>"
|{роект р|тпення:
3атверАити порядок г{роведенн'{ (регламент) позачергов|]'( р|нних заг!шьних збор|в акц|онер|в в такому
порядку:

о [опов|д| та питання порядку денного - до 10 хв.
о 8исцпи та обговорення - до 5 хв.
о 81дпов1д| на загальн| питання - п|сля обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне

питання).
[олосування з ус|х питань порядку денного проводиться з використанням бтолетен|в для голосування,

фор''у | текст яких затверджено Ёаглядово1о радою 1овариства.
1{умулятивне голос}ъанн'[ 3 питан1{'1 обрання член|в органу 1овариства щоводиться т!льки з використанням
бтолетен1в для куму.]1'{тивного голосування.
[олосування за бтолетенями з питань порядку денного зд|йстшоеться в1дкрито за принципом (одна

голосуюча акцш! - один голос)).
[олосували: [ бтолетен!

!(1льк1сть голос!в акц1онер1в, як1 не брали утаст| у голосуванн| - в1дсутн|.
1(йьк1сть голос|в акц|онер|в за бтолетенями' визнаними нед1йсними - в|дсутн|'
Р1111внн'{ пРийн,{тв.
(|[ротокол ]ф 3 в]д 24.0з.202| року зас|дання л1чттльно| ком!с1| про п|дсумки голосуванн'{ з щетього цитанн'!
порядку денного додаеться до протоколу 3агальних збор1в. |{ротокол п|дписано членами л|чильно| ком1с1|

та засв1дчено печатко|о товариства).
зАгАльн1зБоРи з тРвтього питАнн'{ поРядку двнного, винвсвного нА голосувАнн'1'
пРийняли нАс тупнв Р 1 1]1БЁЁя :

3атвердити порядок цроведен!{'{ (регламент) позачергових р|нних заг[штьних збор1в акц|онер|в в такому
порядку:

о [опов|л| та питання порядку денного -до 10 хв.
о Бисцпи та обговорення - до 5 хв.
о Б|дпов|д| на загальн| питання _ п1сля обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне

питангтя).
[олосування з ус1х питань порядку денного проводиться з використанням бтолетен1в для голосува}{ня'

фор,"у 1 текст яких затверд>кено Ёаглядовою радо|о 1овариства.
{(умулятт-вне голос}ъан11'т з питанн'т обрання член!в органу [овариства проводиться тйьки з використанням
бюлетен|в для кумулятивного голосуван!;'1.
[олосрання за бюлетенями з питань порядку денного зд1йстпоеться в1дкрито за цринципом (одна
голосуюча акцй - один голос)
з чвтввРтого питАння поРяд(} .(БЁЁФ|Ф:
[| айм енув ання пц7п ання поряё 9 ё ен н ое о'.

к|{ро внесення зм|н до €тацту 1овариства в зв'язку 1з проведенням збйьтпенн'{ статутного кап|тац
1овариства 1пляхом вик.,1адення його в нов|й редакц1| та затверАження ново| редакц!| €тацту 1овариства.
|{ро визнанен!{'{ особи, уповноваженот на п|дписання €тацту 1овариства в нов|й редакц|| та зд|йснення ус|х
д|й, необх|д\1их [ля рессщац|| ново| редакц|| €татуц в €диному державному реесщ1 !оридичних ос|б,

ф|зиннто< ос|б-п!дприемц|в та громадських формувань>.
[1роект р1тшення:
1.3 метото внесенн'1 зм|н до €татуту 1овариства в зв'язку !з збйьлпенням статутного кап|талу 1овариства,
внести зм|ни до €тацту 1овариства та затвердити €тацт [{риватного акц|онерного товариства
к1]-{Б|1Б1Б€ький цукРовий комБ1нАт) в нов|й редакц||.
2. }повноважити |олову позачергових загш|ьних 

-збор1в 
акц|онер!в 1овариства п|дгтисати €тацт

[{ризатного акц1онерного товариства к1]]Б|1Р]1Б€ький цукРовий комБ1нАт> в нов|й редакц||

: | олос
3а 91 181 298 голос|в 100о% голос|в акц1онер|в, власник|в голосу1очих акц1й, як|

заоеестоув!шися у 3аг!шьних зборах.
|[роти 0 голос|в 0 7о голос1в акц1онер|в' власник1в голосуюч|]п( акц|й, як1

заое€стоув€ш1ися у зага[ьних збооах.

}щтлтлались 0 гопос1в 0 %о голос|в акц|онер|в, власник|в голосуюч|о( акц1й' як1

заресструв:шися у заг[шьних зборах.



3.}повноважити (з правом передоручення) {иректора 1овариства, або особу, яка виконуе обов'язки
,{иректора 1овариства, зд|йснити. ус| необх|дн| д|! пов'язан| 1з дерясавно1о реесщац|ето ново| редакц||
€татуту |{рА1 к1{-1Б[{Б11Б€ький цукРовий комБ1нАт> в €дийому дер:т(авному реесщ1 юрйд^'^
ос1б, ф|зинн;о< ос|б-п|дприемц|в та щомадськ;л< формрань.

(йьк1сть голос|в акц|онер|в, як1 не брали утаст| у голосуванн1 - в|дсутн|.
!{йьк|сть голос|в акц|онер|в за бтолетенями' визнаними нед1йсними - в1дсутн1.
Р11пвнн,{ пРийн,{тв.
(|{ротокол ]'{! 4 в|д 24.0з.202\ роц зас1дання л1чильно? ком]с|| що п|дсумки голосуван!{'[ з четвертого
питан!б{ порядку денного дода€ться до г1ротоко'у 3агальних збор|в. |[ротокол п|дписано членами л!чильно|
ком|с|| та засв1дчено печаткок) товариства).
зАгАльн1 зБоРи з чвтввРтого питАнн'1 поРядку двнного, винвсвного нА
голосувАнн'1, пРийняли нАступнв Р|1]]8Ё}#{:
1. 8 зв'язку 1з зб1льтпенттям стацтного кап|тац [{риватного акц1онерного товариства <[11епет|вський
цукровий комб|нат> з 25 038 920 (лвалшять п'ять мйьйон1в щидцять в|с|м тисяч дев'ятсот двадцять щн. 00
коп.) щт-вень до 48 000 000,00 (сорок вс1м мйьйон1в) щивень' яке було зд|йснене ?овариством в результат1
додатково| ем|с|| простих 1менних акц|й [{рА1 к[1[епет1вський цукровий комб|нат> в к1лькост| 9| 844з2о
(дев'яносто один мйьйон в|с|мсот сорок чотири тися.ц] триста двадцять) акц|й на заг.ш|ьну суму
22961 080,00 (двадцять два мпьйони дев'ятсот лп|стдесят одна тисяча в|с|мдесят щн.00 коп.) щтвень _

внести в1дпов|дц| зм|ни до €татуту |овариства та затвердити €татут [{риватного акц1онерного товариства
к111епет|вський цукровий комб|нат> в нов!й редакц1|.2. }повнова>кити [олову та €екретаря позачергових зага.11ьних збор|в акц1онер1в [овариства п|дписати
€тацт [{риватного акц|онерного товариства к||[епет|вський цущовий комб|нат> в нов|й редакц1| |з
посв1дтенням д!йсност| |х п1дпис|в нотар1усом.
з. !повновах<ити (з правом передору{ення) [иректора 1овариства, або особу, яка викощ/с обов'язки
,(иректора 1овариства, зд1йснити ус| необх|дн! д1|' пов'язан| 1з дерх<авно}о рессщац1ею ново| редакц1|
€татуту |{рА1 к[1[епет1вський щ:кровий комб|нат>> в €диному державному рессщ1 горидинних ос1б,
ф|зиянто< ос1б-п|дприемц|в та щомадських формрань.

[{аглядова рада 11рА1 <[||епет1вський цукровий комб!нао>.

: 1 одосуван!{'{ з викооистанв {м 0}олетен1в для ня
3а 91 181 298 голос1в 100о/о голос1в акц1онер|в, власник1в голосу1очих акц|й, як!

зарессФувалися у 3аг€шьних зборах.
|[роти 0 голос1в 0 %о голос1в акц1онер|в, власник|в голосу1оч|п( акц1й, як!

заре€сщув!тлися у заг€}льних зборах.
9щтлтлштись 0 голос1в 0 о% голос1в акц1онер|в, власник|в голосуюч1п( акц|й, як|

заресструв€|лися у заг€ш!ьних зборах.
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