
1 итул ьний аркупш 11ов!доплдення ([1ов!домлення про 1нформац1по)

12.04.2021

(лата реесщац!! ем1тегггом електронного документа)

']\ъ 348
(вих!дний ресстрац!йний номер електронного документа)

|11дтверд>куто 1дентинн1сть та достов|рн1сть 1нформац1|, що розкрита в1дпов1дно до вимог
|[оложення про розкриття |нформац!? ем|тентами ц1нних папер1в, затверд)кеного р1тпенням
Ёац|онально| ком|с|| з ц|нних папер1в та фондового ринку в|д 03 грудня 2013 року ]\ъ 2826,
зареестрованого в 1!1|н|стерств1 тостиц1| 9ща!ни 24 грулня 2013 року за ]ф 2180/24712 (|з зм1нами).

директор
(посада)

|{илипак Болодимир |{етровин
(п1дпис) (пр!звище та 1н|ц1али кер1вкика або уповновая<ено|

особи ем1тегпа)

Фсоблива 1нформац|я (|нформац|я про !потенн1 ц1нн1 папери' сертиф1кати фонду
операц1й 3 нерухом1стпо) ем1тента

1.3агальн1 в!домост1
1. |{овне найменування ем|тента:

1РивАтнв Акц1онвРнв товАРиство''1пвпвт1вський цткговий комБ1нАт''
2. Фрган1зац|йно-правова форма:

|[риватне акц|онерне товариство
3. й!сцезнаход)кення:

30403, {,мельницька обл., м1сто 1[1епет1вка' вулиця €тарокостянтин1вське тпосе' 31
4. 1дентиф1кац|йний код }оридично| особи:

00з7339|
5. й|хсм1ський код та телеф0н, факс:

03840 4 |0 2з,03840 4 |0 2з
6. Адреса електронно? погпти:

ойсе@зс[.со1п.ца
7. Ёайменуванн'т' 1дентиф1кац|йний код |оридично| особи, кра?на реестрац|| горидинно| особи та
номер св|доцтва про вкл}очення до Ресстру ос1б, уповноважених надавыти |нформац1йн| послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить д!яльн1сть з оприл}одненн'{ регульовано| 1нформац1| в1д !мен1
учаоника фондового ринку (у раз! зд|йснення оприлгоднення):

8. Ё{айменування, |дентиф|катц]йний код }оридично? особи, кра?на ресстрац1| торидинно| особи та
номер св|доцтва про вклгочення до Ресс-гру ос1б, уповноважених надавати 1нформац|йн| послуги на
фондовому ринку, особи' яка зд|йснто€ подання зв|тност| та|або адм|н1сщативних даних до
Ё{ац1онально] ком1с!| з ц|нних папер|в та фондового ринку (у раз1, якщо ем1тент не подас 1нформац1то
до Ёац|онально| ком!с1| з ц1нних папер|в та фондового ринку безпосередньо):

,{ер>кавна установа ''Агентство з розвитку 1нфрасщуктури фондового ринку }кра!ни'',
2| 67 6262, }кра|на, ок/00002/Акм

||. [ан! про дату та м!сце оприлк)днення 11ов1домлення ({1ов!домлення про 1нформац!по)

|1ов1домлення розм1щено на власному
веб-сайт! учасника фондового ринку

12.04.2021
(0Р[-адреса веб-сайту) (лата)



Бйомост! про прийняття р!ппення про попередн€ надання згоди на вчинення значних
правочин[в

.]\} з/п
,(ата

прийняття
р1ппення

|ранивна сукупна
варт1сть правовин1в

(тис.грн)

8арт!сть а:сгив1в
ем|тента 3а даними

останньо[ р1нно!
ф1нансово[ зв!тност1

(тис.гпн)

€п!вв!днолпенпя гранияно[
сукупно[ вартост1 правопин1в до

вартост! апсгив!в ем1тента за
даними останньо[ р1пно[

ф!нансово[ зв|тност1 (у в!дсотках)

1 2 -, 4 5

1 12.04.2021 | 967 925 655 975 з00

3м1ст 1нформац![:

8.|].|{илипак

|2.04.202| р. черговими р!нними 3агальними зборами |!рА1 ''|[1епет|вський щгкровий комб|нат'' було прийняте

р|тпення про попередне надання згоди акц1онер|в на вчинення значних правонин1в, як| будщь укладатися 1овариством
впродов}к 2021 року у ход| ф1нансово_господарсько? д1яльноот! п1дприемства у во1х випацках' визначених чинним
законодавством 9кра!ни.
Ринкова варт1сть йайна або послуг' що мо'(}ть бути предметами таких правонин|в отановить \ 967 925 тис. грн.
8арт|сть актив1в ем|тента за дан|тми останньо! р|тно[ ф1наноово| зв|тност[ (станом на3\.12.2020 р.) становить 655 975
тио. грн.
€п1вв|днотшення ринково| вартост| правонин1в до вартост| актив|в ем!тента за даними останньо] р|нно| ф1нансово|
зв1тност| - з00%.
3агальна к|льк1сть голооуготих акц|й - 91 865 269 плт. 1(|льк1сть голос}'}очих акц|й, що 3ареестрован| для уласт| у
заг!ш1ьних зборах - 91 181298 {пт.' що становить 99,2555 %о в1д загально| к1лькост1 голос1тоних акц!й.
{{!льк|сть голосу1очю( акц|й, що проголосувал14''за'' та ''проти'' прийнятгя р!тпення: ''за'' - 9118|298 тпт., ''проти'' - 0 тпт.

.(одатков1 критер|| для в1днеоення правочину до значного правочи[{у не передбачен1 законодавством' якщо вони
визначен| статщом акц|онерного товариства: нема€.

111. [{|дпис
1. Фсоба, з€вначена ния(че' п|дтверд>куе достов|рн|сть 1нформац1|, що м|ститьоя у пов1домленн|, та ви3начае' що
вона несе в|дпов[дальн[сть зг1дно 1з 3аконодавством.

,(иректор



Ёа елекщонний докрлент нак.,|адено: э1(два) ,'1д.'"', чи печатки:
Ёа момент друку коп1!, п!дписи чи печатки перев|рено:
|[рощамний комплекс: е5!дп т. 2.3.0;
3ас|б квал!ф|кованого електронного п|дпису чи печатки: {11 1(орисцван {€(-1
Ркспертний висновок : !,{у0 5 | 02| 02- 1 424 в] д 0 5'04'20 \ 6;

{|л|сн!оть даних: не поруп{ена;

|{!дпис }',1! 1 (рекв|зити п|дписувава та дан! сертиф!ката)
|!|дпиоував: {ифрова печатка; -
Ёалежн|сть до }Фридинно| особи: |!Р1{БА1нв Акц1онвРнв товАРиство "швпвт!вськии цукРовии
(ФмБ1ЁА1'';
1{од торидияно| осо6и в €,[,Р: 00373391;
€ер|йний номер квал!ф!кованого сертиф|ката: 6овР24070000000000000000000000000000000 1 ;

Бидавник квал|ф!кованого сертиф!ката: А{€( 1ФБ ''!-{ентр сертиф!кац{| клюв1в ''!ча!на'';

5120]79|з|з55|44

!!|ш]!шшш!!!ш!!ш!!!ш

1ип нос!я особистого ключа: Ёезахищений;
1ип п|дпису: 9досконалений;
€ертиф!кат: |(вал!ф!кований;
9ас та дата п1дпису: |1:21 |2.04'2021;
9инний на момент п!дпису. |11дтвердэкено позначкок} чаоу для даних в!д А{€( (квал|ф|кованого надавача елекщонних дов|рвих
послуг)

|1|дпис }:гя 2 (рекв|зити п!дписувата та дан! оертиф!ката)
|1!дписувая: |!илипак Болодимир |1етровин 2449305| 59; посада: !иректор;
Ёаттежн|сть до }0ридично! особй: !РйБАтнв Акц!онвРнв товАРиство ''1пвпвт1вськии щукРов{{{й (ФйБ|ЁА1'';
(од юридинно] особи в €!Р: 00373391;
(ер!йний номер квал|ф|кованого сертиф!ката: 4гв44о070000000000000000000000000000000 1;

Бидавник квал1ф|ковайго сертиф!ката: А{€( 1ФБ ''{енщ сертиф!каш!1 клтон1в ''9кра!на'';
1ип ноо!я оообистого клточа: Ёезахищений;
1ип п|дпиоу: 9досконалений;
€ертиф|кат: 1{вал1ф1кований;
{{аста дата п!дпиоу: ||:21 |2.04'2021;
9инний на момент п|дпису. |1|дтверджено позначко!о часу ддя даних в!д А1]€( (ква::!ф1кованого надавача електро|1них дов!рних
послщ)


