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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

ко п{б !н а'|'}}' !цо в ибуду'гь с}} 2 4.03.2021 р $ ку
(в порядку ч. 4 ст. 35 3акону }кра?ни <|[ро акц|онерн1 товариства>)

,\ва0цяппь !пре'п€ березня ёв! тпшсяч] 0во0цягпь пер!1]о2о рощ

11РивАтнш Акц|онвРнш товАРиство (|пшпвт1вськ1ш;1 1{укРов!4й комБ1нАт>,
на виконанняч.4 ст. 35 3акону }кра!ни <|[ро акц1онерн1 товариства)) розм|шлуе на власному веб-

сайт1 таку |нформаш|го :

€таном на дац ск.]1адення перел|ку акц|онер|в, як! матоть право на у{асть у позачергових р|нних
заг€]льних зборах акц|онер|в ||рА1 <<1!епет1вський цукровий комб|нат)' а саме: станом на 24

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

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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