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[!!ановн1 акц!онери!
12 кв1тня 2021 року в!дбулися нергов1 р1нн! 3агальн1 збори акц!онер1в пРивАтного
Акц1онвРного товАРиствА (|шппвт!вський цукРовйй комьпндт>

(надал| - 3агальн1 збори).
[ля уяаст1 в чергових р1тних 3агальних зборах акц|онер|в 1овариства зарееструв!}лись 1 (один)

акц!онер (його представник), якому належить 91 181 298 (лев'йносто один м1льйон сто в!с!мдесят одна
тисяча дв!ст! дев'ятсот в1с!м) голосуючих простих |менних акц1й 1овариства' що ск]1адае 9912555 оА втд
загально] кйькост| голосуючих акц!й 1овариства' та що ск.]1адае 91'03957 уо в1д загально| кйькост1 щостих
1меннтд< акц|й 1овариства.

3г|дно ст. 41 3акону )/кра|ни к|{ро акц|онерн| товариства) квор).м 3агальних збор|в досягщ/то.
}{а виконання части11и 3 статт| 41 3акону 9кра!ни к|{ро акц1онерн| товариства) доводимо до 8алшого

в1дома п|дсумки голосуван!{'{ та прийнят| р|тшення з питань порядку денного 3агальнто< збор1в:

3 пвР1шого питАння поРядку дпнного:
Ё ай-менув ан ня пц!п ан ня поряё ц ё енн ое о:
<<0брання "[!!чильно'{ ком!с!'{ чергових р!нних 3агальних збор|в акц!онер1в 1овариства та припинення
!] повноважень>>.
[1роекг о!ппення:
,(ля п|драхунку голос|в- та забезпеченг{'{ щоведення голосранн'| на чергов]'( р1нних 3агальних зборах
акц|онер1в ?овариства обрати )1|иильну ком|с!ю у склад| 3-х ос|б:
1) [олова./1|члально? ком!с1| - €торожук 1рина Болодтплир!вна;
2) 9лен.]11чтально| ком1с|| - Брзак 1етяна 1(азгшлир|вна;
3) т{лен.111чильно| ком|с1| - |1авлток Б|та Басил!вна.
|{рипинити повновая(ення "11|чильно| ком1с1| по оголо1пеннк) чергових р1иних 3агшльних збор|в акц1онер1в
1овариства зак|нченими (закритллт,ли).

бтолетен!

1{!льк|стьголос1вакц|онер1в,як1небралиуласт|уголо@
{{йьк1сть голос|в акц|онер1в за бтолетенями' визнаними нед1йсними - в|дсутн|.
Р|1шпння пРийнятв.
(|[ротокол "]ф 2 в|д |2.о4.202\ року зас1данн'1 тимчасово| л|чильно| ком|с|| з пер1цого [|итанняпорядку
денного дода€ться до протоколу 3агальних збор1в. |{ротокол п1дписано членами ттдтлчасово|л1чильнот
ком1с1] та засв|дчено печатко}о товариства).
3АгАлБн!3БоРи 3 пБР!]|ого питАн||я поРядкудЁ[{ного, в'1нБсвного нА
г оло с ув А н ня, п Ри й [1яли нА с туп н Б Р !11|Б [{ !|.я :
.(ля п!драхунку голос|в та забезпечення проведення голосування на чергових р1нних 3агальних зборах
акц!онер|в 1овариства обрати.]1!вильну ком1с!цо у спсл:ад| 3-х ос|б:
1) |олова .[1!чильно'| ком!с[[ - €тороясук |рина 8олодимир1вна1
2) 9лен "[!!чильпо[ ком|с1'{ - [рзак 1етяна |(азимир!вна;
3) 9лен .[!!чильно! ком1с!'| - [1авлюк Б|та Басил|вна.
11рипинити повноваження .[!|чильно'[ ком|с![ по оголо!шенню чергових р!нних 3агальних збор!в
акц!онер!в 1овариства зак!нченими (закритими).
з дРугого питАння поРядку .(0,Ё}!Ф|Ф:
Ё аймещв ан ня пцш ан ня поря0 ку ё ен н ое о:
<<Фбрання голови та секретаря нёргових р!нних 3агальних збор1в 1овариства>>.
[1роекг п|пшення:
Фбрати [оловото чергових р|нних 3агальнтл< збор|в 1овариства _ Борисову "||й|то 8|ктор|вну, сещетарем _
1{уркевит Ёатал|ю йосип1вну.
[олосували: [

1{йьк|стьголос1вакц|онер|в,як|небралиуласт1уголо@
|(йьк|сть голос1в акц1онер1в за бтолетенями' визнаними нед|йсними _ в|дсутн|'

тан}!з {м о!олетен1в для
3а 91 18| 298 голос1в 100% голос1в акц|онер|в, власник1в голосу!оч!о( акц1й, як!

зареесрув[1лися у загш1ьних зборах.
|[роти 0 голос!в 0 7о голос|в акц1онер1в, власник|в голосу1очих акц1й, як!

!щ)еесщралися у заг€шьних зборах.
}щгплались 0 голос1в 0 о/о голос|в акц1онер|в, власник|в голос}.точ{о( акц;и, як!

зареестрр1}лися у заг€шьних зборах.

: 1олос)ван|{'т з використанш пм бюлетен!в для голосуванн'!
3а 91 \81298 голос1в 100% голос1в акц!онер1в, власник|в голосуюч}о( акц;и, як;

заре€струвалися у заг!!'льних зборах.
|{роти 0 голос|в 0 о/о голос|в акц!онер1в, власник!в голосуюч!о( акц1и, !к]

зареесщувалися у заг€|льних зборах.
9щ:шлались 0 голос|в 0 о/о голос1в акц1онер1в, власник|в голосуюч|о( акц1й, як|

зарееструвалися у заг,!'льних зборах'

Р|1швння пРийг{ятв.



(|1ротокол ]чгр 3 в|д 12.04.202| роц зас1лання л1чтшльно! ком|с|| що п|дсумки голосуван1{'{ з другого питан!{'т
порядку денного додасться до протоко.1у 3агальних збор1в. |{ротокол п1дписано членами л|чттльно! ком|с||
та засв|дчено печаткою товариства ).
зАгАльнт зБоРи з дРугого питАнн'{ поРядку шнного' винвсвного нА голосувАнн'1'
лРийняли нАс тупнв Р11]]БЁЁ{ :

Фбрати [оловото чергових р|нних 3агальних збор1в [овариства - Борисову .|{й1*о Б|ктор1вну, секретарем _
1{ркевия Ёатагт|то йосип1вщ.
з тРвтього питАння поРядку {[ЁЁФ|Ф:
[{айлаенув ання пц1пання поряёц ё енноео:
к3атверджен}{'| порядку проведен}б{ (регламенц) нерговго< р|нних заг{шьних збор|в 1овариства>"
[{роект р|плення:
3атвердити порядок проведення (регламеггг) чергових р1тних заг€!льних збор|в акц|онер|в в такому порядку:

о [опов1д! та питання порядку денного _ до 10 хв.
о Бисцпи та обговорення - до 5 хв.
о Б|дпов|д| на зага.гльн1 питання _ п|сля обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне

питання).
[олосрання з ус|х питань порядку денного проводиться з використангтям бтолетен|в для голосуван1!'1'

форт'у | текст яких затвердх<ено Ёаглядово1о радо[о 1овариства.
1{рлулятивне голосран1{'1 3 питанн'{ обранття член|в органу 1овариства г1роводиться тйьки з використан1{'{м

бтолетен1в д]1'{ куму.'1'{тивного голосуванн'1.
[олосування за бюлетенями з питаць порядку денного зд1йстпоеться в|дкрито за цринципом (одна
голосу1оча акц|я _ один голос), кр|м крлулятивного голосуван!{'т.
1{рлулятивне голосування в|дбувасться таким чином: 3аг€1льна к|льк|сть голос1в акц|онера г!омножу€ться на
кйьк|сть чден|в органу товариства' шо обираеться' а акц|онер мае право в|ддати вс| голоси за одного
кандидата' або розподйити |х м|ж кйькома кандид&тами _ у в1дпов|дному пол| бтолетеня б|ля кожного з

кандидат1в з:вначаеться кйьк!сть голос|в.
[олостъали: [ бтолетен|в

1{йьк|сть голос1в акц1онер|в, як{ не брали утаст| у голосуванн| - в|дсутн1.
(йьк1сть голос|в акц1онер|в за бтолететтями' визнаними нед1йснлапди _ в|дсутн1.
Р11швнн'{ пРийнятв.
(||ротокол ].[ч 4 в|д 12.04.202\ роц зас|дання л|чильно| ком1с1| про п|дсумки голосуван!{'{ з щетього питан!{'{
порядку денного додаёться до протоко]у 3агальних збор|в. |1ротокол п|дписано членами л1чттпьно] ком|с|]
та засв1двено печатко}о товариства).
зАгАльн1зБоРи з тРвтього питАнн'1поРядку двнного, винвсвного нА голосувАнн'т,
пРийняли нАступнв Р1111ЁЁЁ{ :

3атверАити порядок цроведен1{'{ (регламент) чергових р1тних заг€шьних збор|в акц|онер|в в такому порядку:
о [опов1д| та питання порядку денного - до 10 хв.
о 3исцпи та обговорення - до 5 хв.
о Б1дпов!д| на загштьн| питання _ п|сля обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне

питангтя).
[олосрання з ус1х питань порядку денного проводиться з використанням бюлетен|в для голосуванн'!'
форт'у | текст яких затверджено Ёаглядовою радок) 1овариства.
(рлулятизне голосуванн'{ з питан!{'{ обрання член|в органу ?овариства проводиться тйьки з використан!{'{м
бголетен ! в для цму.,шти вного голосуван н'!.
[олосрання за бюлетенями з питань порядку денного зд!йс:ттоеться в1дкрито за щинципом (одна
гопос}.юча акцй - один голос), щ|м кумулятивного голосування.
1{умулятивне гопосування в1дбувасться таким чином: заг€шьна к|льк1сть голос|в акц1онера помножу€ться на
кйьк|сть член|в органу товариства' що обираеться, а акц1онер мае право в|ддати вс| голоси за одного
кандидата, або розподйити ]} м|ж кйькома кандидатами - у в|дпов|дному пол| бтолетеня б|ля кожного з

кандидат|в з€вначаеться кйьк|сть голос|в'
з чвтввРтого питА|{ня поРяд(} .([}{ЁФ[Ф:
Ё айла енув ання пцшання поряёку 0 е н н оео:
к3атверджен1{.'{ порядку та способу засв|дченгтя бтолетен|в для голосуван1{'{ на чергових р|нних 3аг:шьн{о(

зборах 1овариства>.
[{роект р|плення:
3атверАити такий порядок та спос1б засв|дтення бтолетен|в д!я голосРа11ня' а саме: п|сля затвердженн'{
Ёаглядовото радо[о [овариства форми 1 тексц бюлётен|в для голосування з питань порядку денного

3а 91 181298 голос|в 100% голос|в акц1онер|в, власник|в голос}.юч]л( акц|й, як!
заое€стоувш1ися у заг€ш1ьних збооах.

[{роти 0 голос1в 0 7о голос!в акц|онер|в, власник|в голосу|оч;о( акц1й, як!
зарееструв€шися у заг!шьнто< зборах.

9щтаплались 0 голос1в 0 о/о голос1в акц|онер|в, власник|в голосу|очю( акц|й, як1

заое€стоувалися у запшьних збооах.



чергов1о( р|чн|д( 3агальнтос збор!в акц1онер!в 1овариства, кожний бтолетень засв|дтуеться п|дписом [олови
Реесщац|йно| ком|с|| та печатко|о 1овариства.
Бтолетен| д]1 1 голосуванн'{ визнак)ться нед|йснтдтди у раз|, якщо:
1) Бони в|др1зхтлоться в|д оф!ц|йно виготовленого акш1онерним товариством зразка;
2) Ёа бтодетен1 в1дсутн|й п|дпис (п|дписи) акц|онера (щедставника акц1онера);
з) Бтолетень ск.,|адаеться з к!лькох аркушл|в, як1 не прогщиерован|;
4) Акц!онер (представник акц|онера) не позначив у бюлетенях жодного або позначив бйьпле одного
вар|атлта голосуванн'1 щодо одного щоекту р|шлення.
Бтолетен| для голосуванн'!' визнан1 нед|йсними з п|дстав, що визначен| за цим р1лшенням, не враховуються
п|д час п|драхунку голос|в.
|олосували: [ бтолетен1в д]ш1 голос

1(йьк|сть голос1в акц|онер|в, як| не брали унаст| у голосуванн| - в1дсутн|.
1(йьк|сть голос|в акц|онер|в за бтолетенями' визнаними нед!йсн:-лпли - в1дсутн|.

Р11пвнн'{ пРийн'{тв.
(|1ротокол ]:гч 5 в|д |2.04.202\ рощ зас1дання л1чгштьно| ком|с|| про п1дсумки голосуванн'т з четвертого
гтитанн'{ порядку денного додаеться до протоколу 3агальних збор{в. |{ротокол п1дписано членами л|чильно]
ком|с1| та засв1дчено печаткою товариства).
зАгАльн1зБоРи з чвтввРтого питАнн'1поРядку двнного, винвсБного нА
голосувАння, лРийняли нАступнв Р11!]БЁЁ{:
3атвердити такий порядок та спос1б засв|дчення бтолетен|в д1я голосРаъ1ня, а саме: п|сля затверджен}{'{
Ёаглядово:о радо}о 1овариства форми ! тексц бюлетен1в для голосранн'{ з питань порядку денного
чергов}о( р|янто< 3агальнтос збор1в акц|онер|в 1овариства, кожний бтолетень засв|днуеться п|дписом [олови
Рессрац|йно| ком1с|] та печаткою 1овариства.
Бюлетен1 д;ш{ голосуванн'{ визнаються нед1йснтпци у раз|, якщо:
1) Бони в|др|зншоться в1д оф1ц|йно виготовле!{ого акц|онерним товариством зр€}зка;

2) Ёа бтолетен| в|дсутн|й п|дпис (п1дписи) акц1онера (представника акц1онера);
3) Бполетень ск.]1адаеться з кйькох аркулш|в, як| не прогщиерован|;
4) Акц|онер (представник акц|онера) не позначив у бголетенях жодного або позначив б|льпле одного
вар1анта голосуванн'1 щодо одного проекц р1шлення.
Бюлетен| для голосування' визнан| нед|йсш,тпди з п|дстав, що визначен! за цт.пд р|тпенням, не враховуються
п1д иас п1драхунку голос|в.
з п'ятого питАння поРядку !0,}{БФ|Ф:
!{ айменув ання пц,п ання поря0 ц ё енн ое о'.

к|1ро розгляд зв|ц Ёаглядово| ради 1овариства та затверджен!{'{ заход|в за результатами його розг.11.'{ду.).
|{роект р1тцення:
3атвердити зв|т Ёаглядово? ради |{рА1 <1]]епет|вський шукровий комб|нат> за2020 р|к. Робоц Ёаглядово|

ради ви3нати задов1льною"
[олосували: [ бтолетен1

1(йьк1сть голос|в акц|онср|в, як| не брали утаст| у голосуванн1 - в|дсутн|.
!(йьк|сть голос|в акц1онер|в за бголетенями' визнаними нед|йснтшди - в1дсутн|.
Р11пвнн'{ пРийн'{тв.
(|!ротокол.]'{р 6 в|д 12.04.202\ роц зас1дання л|чильно| ком1с1| про п|дс1ълки голосування з п'ятого питанн'{
порядку денного дода€ться до щотоко.'у 3агальних збор|в. |{ротокол п1дписано !|ленами л1чильно? ком1с|| та
засв1дчено печаткою товариства).
зАгАльн! зБоРи з п'ятого питАнн'{ поРядку двнного, винБсвного нА голосувАнн'т'
пРийняли нАс тупнв Р 111-|БЁЁ-!{ :

3атверАити зв|т Ёаглядово| ради |{рА[ к111епет1вський тущовий комб1нат> за 2020 р1к. Робоц Ёаглядово|

ради визнати задов1льного.

3 шостого питАння поРщку {[}{}{9|9:
!{ айаоенув ання пц7пання поряёку ё енн оео'.

к3атверАясення р1нного зв1ту 1овариства за 2020 р|ю>.
[1роепсг р1пцення:

ня
3а 91 181298 голос|в 100% голос|в акц|онер1в, власник|в голос}'юч!п( акц1й, як1

зареестр\ъ!шися у заг€шьних зборах.
|[роти 0 голос|в 0 7о голос1в акц|онер1в, власник1в голосу1очих акц1й, як|

заое€стю\ъалися у заг;шьних зборах.
9щтаплштись 0 голос1в 0 о/о гопос|в акц|онер1в, власник|в голосук)чих акц|й, як1

зарееструвапися у заг!шьних зборах.

и: н'. з викорис1'анн, н'{1в!1!{

3а 91 181 298 голос!в 100%о голос|в акц|онер|в' власник|в голосуюч!о( акц1й, як!
заоеестоува.]1ися у заг!ш1ьних збооах.

|[роти 0 голос|в 0 о/о голос|в акц|онер|в, власник1в голосу|оч1л( акц1й, як|
зарееструв{}лися у заг[шьних зборах.

9щтшлались 0 голос|в 0 7о голос1в акц|онер1в, власник|в гопосуюч1'( акц|й, як|
заое€струв!}лися у загальних збооах.



3атверАити р!нний зв1т |1рА1 к[]]епет1вський щгщовий комб1нат> за 2020 р1к.
[['.олос истанн'!м д.'1я н'|.

3а 91 181 298 голос1в 100% голос1в акц|онер1в, власник|в голосуюч1'( акц|й, як|
заре€струв[шися у заг€шьних зборах.

|[роти 0 голос|в 0 о/о голос|в акц|онер!в, власник1в голосук)ч{о( акц1й, як|
зарееструв€шися у заг€шьних зборах.

!римались 0 голос|в 0 о/о голос1в акц|онер!в, власник1в голосуючих акц|й, як|
заоеестоувалися у заг{ш1ьних збооах.

|олосували: [ бюлетен|в

1{йьк!сть голос1в акц|онер1в, як1 не брали утаст1 у голосуванн| - в1дсутн|.
}0льк1сть годос|в акц|онер|в за бюлетенями, визнаними нед1йсними - в1дсутн1"

(|[ротокол ]ф 7 в!д 12.04.202\ року зас|дання л1чильно| ком1с|| про п|дсрлки голосуван!'т з 1постого
питан}б{ порядку денного дода€ться до щотоко'гу 3агштьних збор|в. 11ротокол п|дписано членами л|чгтльно]

ком|с1| та засв1дчено печатко|о товариства).
зАгАльн1 зБоРи з 1постого питАнн'{ поРядку двнного, винвсвного нА голосувАнн'{,
пРийняли нАступнв Р 11_11БЁР-|{ :

3атверАити р!нний зв|т |{рА1 к1[|епет!вський цукровий комб|нат> за2020 ртк.
з сьомого 11итАння поРядку !0, 1{}{Ф| Ф:
1{ айм енув ання пш7п ання поря0щ ё енн оао:
<<Розпод1л прибугку 1 збитк!в 1овариства>>.
[1рое:сг п|тцення:
|!рибутки за резупьтатами д]яльност1 1овариствав2020 роп| в|лсрн1.
Розподй збитк|в 1овариства за2020 р|к _ не щоводити.
[олосували: [ бтолетен{в

1{йьк1сть голос{в акш|онер|в, як| не брали унаст| у голосуванн| - в1дсутн|.
1(йьк|сть голос1в акц|онер|в за бюлетенями' визнаними нед|йсшдди - в1дсуттт|.

(|{ротокол ].[э 8 в1д 12.04'202| роц зас|дання л|чтштьно| ком1с|| про п1доумки голосуванн'1 з сьомого питанн'{
порядку денного додаеться до протоко]у 3агальних збор!в. |1ротокол п1дписано членами л|чильно| ком|с|] та
засв!дчено печатко}о товариства).
зАгАльн1 зБоРи з сьомого питАнн,т поРядку двнного, винвсвного нА голосувАнн'{'
лРийняли нАступнв Р 1111БЁЁ]1 :

|{рибутки за результатами д1яльност| 1овариствав2020 рош| в!лсщн|.
Розподй збитк|в 1овариства за2020 р1к - не проводити.
з восьмого 11итАння поРяд(} {Б,Б}{Ф|Ф:
|{ айла енув ання пц7п ання поря0ку 0 ен н ое о;

к|{ро прийнятгя р|гшення за насл1дками розг.]|яду зв1ц Ёаглялово| ради товариства, 8иконавчого органу
({иректора), Рев1з|йно[ ком|с|| за 2020 р1к.>.
|[роект р|тцення:
Бизнати задовйьното робоц Ёаглядово| ради 1овариства, 8иконавчого органу (.{иректора) та Рев|з|йно1
ком|с{| 1 овар иства за 2020 р1к.
|олосували: [ бюлетен|в

!(йьк|сть голос|в акц|онер|в, як1 не брали у*аст| у голосуванн| - в1дсутн1.
(йьк|сть гопос|в акц|онер1в за бюлетегтями' визнаними нед1йснтдци - в|дсутн|.
(|[ротокол ]ф 9 в|д |2.04'202| року зас|дання л|ч:ттьно| ком|с|| про п1дсумки голосуванн'{ з восьмого
питан!{'1 порядку денного додаеться до щотоко.ту 3агальних збор|в. |{ротокол п1дписано членами л|чптльно|

ком|с|| та засв|дчено печаткою товариства).
3АгА]ън1 зБоРи з восьмого питАнн'| поРядку двнного, винвсвного нА
голосувАнн'1, пРийняли нАступнв Р1111БЁЁ-51:

Бизнати задовйьною робоц Ёаглядово| ради 1овариства, Биконавчого органу (,{иректора) та Рев1з1йно|

ком1с|| 1овариства за2020 р1к.
з двв'ятого питАння поРяд(} .{[ЁЁФ|Ф:
!{ ай;'л енув ання пцш ання поря0ц ё ен н оео:

олосуван!{'{ з використан!| {м нг{'|д'ш!

3а 9\ 298 голос|в181 100% голос|в акц|онер|в, власник1в голосуюч!о( акц1й, як|
заоеестоува-]тися у загальних збооах.

|{роти 0 голос1в 0 о/о голос{в акц|онер{в, власник|в голос}'|очю( акц1й, як!
заре€стоув;шися у заг€шьних зборах.

9щтаплались 0 голос|в 0 о/о гопос|в акц1онер1в, власник{в голосук)чих акц|й, як1

заоеестоува.]|ися у заг€ш|ьних збооах.

и'. н'|]-]]]я

3а 91 181 298 голос|в 100% голос1в акц1онер1в, власник1в голосуючш( акц|й, як1

заоеестоувалися у заг€ш1ьних збооах.
|{роти 0 голос1в 0 %о голос|в акц!онер!в, власник|в голос},юч!о( акц|й, як|

зарееструв[шися у заг€шьних зборах.
9щтпла.глись 0 голос|в 0 7о голос1в акц|онер|в, власник1в голосу|оч1о( акц|й, як!

заоеестоув{ш1ися у зага.]|ьних збооах.



олосуванн'т з викооистанн' :м д.!!я
3а 91 181 298 голос1в 100%о голос|в акц|онер1в, власник1в голос}.ючих акц!й, як|

зарееструвалися у загальних збооах.
|[роти 0 голос|в 0 ой голос1в акц|онер1в, власник1в голосуючих акц1й, як!

заоеестоув[ш1ися у заг€штьних збооах.
9щимались 0 голос|в 0 о4 голос|в акц1онерБ, власник1в голосуюч|о( акц|й, як!

зарееструв!шися у загальних зборах.

<[1ро прийняття р1тшенття про попередне надан1{'1 згоди на вчинення 1овариством значних правонин|в у вс|х
випацках' передбанених 3аконом 9ща|ни к|{ро акц|онерн1 товариства>.
[{ро€ццр|шлення:
Ёадати г{опередн|о згоду на вчинен!{'{ |{рА1 к!-[епет|вський щгщовий комб!нат> значних правотин1в, як!
будуть вчи!{'{тися 1оварттством впродовж 202| роч у ход1 ф|нансово-господарсько| д|яльност| п1дприемства
у вс1х випадках' визначених чинним законодавством 9кра!ни.

бтолетен!в

(йьк|сть голос|в акц|онер1в, як| не брали у*аст| у голосуванн1 - в|дсутн1.
|{йьк1сть голос|в акц1онер|в 3а бюлетенями, визнаними нед1йсними - в|дсутн1'
(|1ротокол ]ф 10 в|д 12.04.202| року зас|дання л1чильно? ком1с1| про п|дсрски голосувангш з дев'ятого
питанн'1 порядку денного додасться до протоко]у 3агы:ьцих збор!в. |{ротокол п|дписано !1ленами л|чильно|
ком|с1| та засв1дчено печаткою товариства).
зАгАльн1 зБоРи з двв'ятого питАнн,1 поРядку двнного, винвсвного нА
голосувАнн'1, пРийняли нАступнв Р{1]]БЁЁ-|{:
Аадати попередн1о згоду на вчиненн'{ 11рА1 к[1!епет{вський щгщовий комб1нат) з}{ачних правонин|в, як|
булуть вчи1{'|тися 1овариством впродовж 202\ роч у ход1 ф|нансово-господарсько| д1яльност| п1дщиемства
у вс|х випадках' визначених чинним законодавством )|'ща|ни.
з двсятого питАння поРядку !БЁ}{Ф|Ф:
1{айлпенув ання пш7пання поря0ц ё енноео:
<|1ро надання згоди на вчинення 1овариством правочин!в !з за1нтересован1стю у вс!х випадках'
передбанених 3аконом }кра!ни <<[1ро акц!онерн! товариства).
[{роект р1шлення:
Аадати згоду на вчинен}{'{ ||рА1 к11-|епет|вський щгщовий комб1нат> правонин|в |з за|нтересован1стю
вцродовж 202\ роч у ход| ф1нансово-господарсько| д1яльност| товариства у вс|х випадках' передбатених
чинним законодавством 9кра|ни.

бтолетен]

1{йьк!сть голос|в акц1онер|в, як1 не брали уласт{ у голосуванн1 - в|дсутн|.
|(йьк1сть голос1в акш1онер|в за бюлетенями' визнаними нед|йсними _ в|дсутн1.
(|1ротокол ]'{! 1 1 в|д 12.04.2о2| роц зас|дання л|чильно] ком|с1| про п1дсрлки голосуван1{'! з десятого
питанн'1 порядку денного додаеться до протоколу 3ага.гтьних збор|в. |{ротокол п!дписано членами л1чильно]
ком1с|| та засв1дчено печаткою товариства).
зАгА"тън1 зБоРи з двсятого питАнн'1поРядку дРнного' винвсвного нА голосувАнн'1'
|Р ийняли нАс тупнв Р 1111ББЁ}1 :

Ёадати згоду на вчиненн'т ||рА1 к1|1епет1вський щгкровий комб1нат> правонин1в |з за|нтересован|стто
вцродовж 202\ роч у ход1 ф1нансово-господарсько| д|яльност| товариства у вс1х випадках' передбаненго<
чинним законодавством 9ща!ни.
з одинАдцятого питАння поРядку !Б,ЁЁФ[Ф:
!{айл,сенування пш7пання поря0ч 0 енноао:
<[{ро затвердя(ення ртов оц{нки та викугу акц1й у акц1онер1в, як1 голосрали (проти): наданш| згоди на
вчиненн'{ 1овариством значних правонин1в; наданн'т згоди на вчинен!{'{ 1овариством правонин|в, щодо якто(
е за1нтересован|сть; прийнятгя р1тшення про збйьшлен1{'{ стацтного кап|талу ?овариства; прийняття р!тлення
про в|дмову в|д використан1у! переважного права акц|онера на придбання акц|й додатково| ем|с1| у процес1
|1 розм|щення>.
|[роект р1цдення:

1. 9мови оц|нки та викугу акц|й у акц|онер|в, як| проголосували (щоти> зд1йснити в порядку та в
терм|ни визначен| 3аконом !кра!ни к|!ро акц|онерн1 товариства>.

бтолетен]

[,

н'1 н' м оюлетен1в д.т1я |1я.

3а 91 298 голос|в181 100% голос|в акц|онер1в, власник|в голос}.юч]'( акц|й, як|
зарееструвалися у заг€шьних зборах.

|[роти 0 голос|в 0 %о голос|в акц|онер|в, власник|в голос},!оч!п( акц1й, як1
заое€стоув'шися у заг€шьних збооах.

9щимались 0 голос!в 0 о/о голос{в акц1онер1в, власник1в голосуюч|о( акц|й, як1
зарееструв:шися у загапьних зборах.

и: 1 олосуванн,{олос нг1'{м ок)летен1в д.]ш ня

3а 91 181 298 голос|в 100% голос|в акц1онер|в' власник1в голосу|оч1о( акц1й, як!
заоеестюувалися у заг€ш1ьних збооах.

|{роти 0 го.:тос|в 0 7о голос1в акц|онер|в, власник|в голос},юч1.о( акц|й, як|
зарееструв{1пися у заг€шьних зборах.



0 о/о голос|в акц1онер1в, в.:тасник|в голосу!оч1л( акц!й, як!
ися у заг€|"льних

}(йьк1сть голось акц|онер|в, як| не брали утаст1 у голосуванн| - в|дсутн|.
(йьк1сть голос1в акц|онер|в за бюлетенями' визнаними нед|йснтдди _ в1дсутн|.
(|{ротокол .]т(я 12 в!д |2.04.202| роц зас1дання л1чильно| ком|с1| гщо п1дсрлки голосуван}{'{ з одинадцятого
(1итан!{'{ порядку денного дода€ться до щотоко]у 3агальнтд< збор|в. [{ротокол п|дгплсано членами л|чильно|
ком!с1| та засв|дчено печаткок) товариства).
3АгАльн1 зБоРи з одинАдцятого питАнн'1 поРядку дрнного' винвсвного нА
голосувАнн'{, пР}1йняли нАступнв Р111]БЁЁ{:
1. 9мови оц1нки та викугу акш|й у акц|онер!в, як| проголосув€ши (проти> з,ц1йснити в порядку та в терм1ни
визначен1 3аконом 9кра|ни к|1ро акц1онерн| товариства>.

![аглядова рада
|!рА1 <<[!!епет1вський цукровий комб|нап>
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