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|!ро ]}'}гальну к!льк!сть ак11}к т* голоеук)ч}|х ак||!}' ста}|о}! ['а дату екладання
!|ерел|ку ак!{|{}нер;в' як; п!*к}ть пр&во на уч'!сть у поза|{ерг0в|{х загаль}1'1х зборах
акц|0|.1ер1в |{рг;ват':т{}|'8 }кц|о|.|ер}!ого товар}|с'гва <<!||ег:ет'!всьлслтй цукров'|й
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(в порядку ч. 4 ст. 35 3акону }кра?ни <|[ро акц|онерн1 товариства>)
,\ва0цяппь !пре'п€ березня ёв! тпшсяч] 0во0цягпь пер!1]о2о

11РивАтнш Акц|онвРнш

товАРиство

рощ

(|пшпвт1вськ1ш;1 1{укРов!4й комБ1нАт>,

на виконанняч.4 ст. 35 3акону }кра!ни <|[ро акц1онерн1 товариства)) розм|шлуе на власному вебсайт1 таку |нформаш|го
:

у{асть у позачергових р|нних
комб|нат)'
а саме: станом на 24
заг€]льних зборах акц|онер|в ||рА1 <<1!епет1вський цукровий
годину <18> березня 202| року' заг(}льна к|льк|сть простих 1менних акц1й ||рА[ <<11]епет1вський
шукровий комб!нат> ск.,|адас 100 155 680 (ото м|льйон1в сто п'ятдесят п'ять тиояч гп|стоот
в1о|мдесят) акц1й, з них голосу!очих акц1й _ 91 865 269 (деъ'яноото один м1льйон в1с|мсот
€таном

на

дац

ск.]1адення перел|ку акц|онер|в, як! матоть право на

тп1стдесят п'ять тисяч дв|от1 тп|стдеоят дев'ять) акц|й.
Бм|тентом не зд|йснтов€1лась ем|с1я ]нтпого виду акп|й.

Ёаглядова раАа акш!онерного товариства.
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([ва) п|дписи чи печатки:

Ёа момент лруку коп!|. п|дписи чи печатки перев!рено:

|1рограмний комплекс: е$!дп т. 2.3.0;
3ас!6 квал|ф|кованого елефонного п1дпису чи печатки: 1!1 1{ористувая
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1 (рекв1зити п!дписувана та дан| сертиф1ката)
|{!дписуван: |[илипак Болодийир ||етровин {ццэзоз у зч ; посада:
{иректор;
|{ч.ду_;уту' }0ридинно| особи: пРйвАтнв Акц!онвРнв товАРис1во

!!лпис }Ф

(ФйБ1Ё{А1'';

1(од юридинно| особи в

€ер|йний

€,{Р: 00373391;

номер. квшт!ф1кованого

''швпвт!вський цукРовий

4Рв44о070000000000000000000000000000000

-сертиф!ката:
Бидавник квал!ф!кованого сертиф|ката!дцск
1ФБ ''!ентр оертиф!кац|| клтот|в ''!ра|на'';
1ип нос|я особистого клточа: Резахищений;
?ип п!дпису: !досконалений;
€ертиф|кат:

1

;

(вал!ф!кований;

9ас та дата п|дпису: 08:4423.03.2021;

({инний на момент
п|дпису. |{|дтверд:кено позначкою часу для даних в]д
поолуг)

Ацск

(квал!ф!кованого надавача електронних дов1рних

1\э 2 (рекв!зити п!дписувана та дан! сертиф!ката)
|1!дписуван: 1-{ифрова печатка ;
$алежн|сть до.!Фридинн-о! особи: |{Р11БАтнв Акц1онвРнв товАРиство ''}пБпвт]вський
щукРовий комБ|нАт'';
(од юриди.тно] особи в €!Р: 00373391;
€ер|йний номер- ква.гл|ф|кованого сертиф!ката: 6овг24070000000000000000000000000000000
1 ;
Бидавник квал1ф|кованого сертиф!ката: А{€( 1ФБ ''{ентр сертиф|кац1| клтон|в ''9кра|на,';
1ип нос!я особиотого кл:оча: }1езахищений;
?ип п!дпису: !досконалений;
€ертиф!кат: (вшл1ф1кований;
!ас та дата п!дпиоу: 08:45 23.03 .202|;
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