
1}1ФоРмАц|я
про загальну к1льк!сть акп{|й тд г0лосук}ч'1х акпт1й станом п|а дату *кладЁння

перел|ку *кпц|онеР!в, як! р:ак:ть пр*во на уч&сть у ч$ргов}'х (р!нн:сх) загальних зборах
акц1о:тер1в [1рг;ва'|'|по!'$ акц|о:пер}|о!'о 1'0вар1{ства <<|[]елпет'!птськрлй шукровшй

ко:чяб!хха'г}' що в |дбуду'|-ь с1} |2.$ 4.2$2 1 р о хч
(в порядку ч. 4 от.35 3акону 9кра|ни <|[ро акц|онерн| товариотва>)

,{ев'ятпе кв|поня 0в| упшсян! 0ва0срп'ь пер'1'о2о рощ

|1РивАтнв Акц|онвРнш товАРиств о <.шшпшт!в ськ|ша цукРо в!й1 комБ1нАт>),
на виконан}{'[ ч. 4 ст. 3 5 3акону 9кра!ни к|{ро акц1онерн| товариства) розм|щуе на власног,у веб-

сайт| таку 1нформац|то: .

€таном на дыц ск.т1аденн'| перел|ку акц|онер|в, як[ ма}оть право на учаоть у чергових (р|нних)

заг€|льних зборах акц1онер1в |[рА1 <11!епет[вський щ/кровий комб|нат)' а саме: станом на 24

годину к06> кв|тня 2021 Рок}, заг€1льна к|льк[сть простих [менних акц1й |[рА1 к111епет1вський

гукроЁий комб|нат> ск.'|адае 100 155 680 (сто м1льйон1в ото п'ятдесят п'ять ту1ояч гп1стсот

в|с1мдесят) акц1й, з них голооу}очих акц|й 9| 865 269 (дев'яноото один м|льйон в|о|мсот

гп!стдесят п'ять тисяч дв|ст| тп|стдеоят дев'ять) акц|й.
Бм|тентом не зд|йсгшовалась ем|с|я 1нпшого виду акц1й.

!{аглядова рада акц1онерного товариства.
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Ёалежй1сть до }оридично! особй: пРйвАтнв Акц1онвРнв товАРиство ''швпвт|вський цукРовий
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Бидавник квал!ф!кованого сертиф|ката: А1{€( 1ФБ ''1-{ентр сертиф1кац|! кл:оч1в ''}ща!на'';

ш!!шпш!!!ш|ш!ш!|!!|

1ип нос|я оообистого к]1}оча: Ёезахищений;
1ип п|дпису: }досконалений;
€ертиф!кат: (вал!ф| кований;
т{ас та дата п{дпису: 08:09 09.04.202|;
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