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ПРАТ (ШЕПВТIВСЪКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБIНАТ)
код еДРПОУ 00З73391

мiсцезнаходження юридичноi особи:

вул. Старокостянтинiвське шосе, 3 t,
м. Шепетiвка,30403

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАЦ_Р_tIВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська 8, к, 30, м, Киiв, 01010

вИ ТОВ (АГРО-ОРМС)
код еДРПОУ 31328990,

мiсцезнаходж9ння юридичноТ особи :

3 1 1 00,Украiна, Хмельницька область,

MicTo Старокостянiинiв, вулиця Iзяславська, 70

ПОВIДОМЛЕНЕЯ
пронабУттяпраВавласностiнадомiнУючийконтрольнийпакетакцlЙ

привдтного АкцIонЕрного ТОВАРИЬТВД ЙШПШТlВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ
коМБIнАТ)

ТоВАРИСТВоЗоБМЕЖЕноЮВIДПоВIДАЛЬнIсТЮкАГРо-оРМС>(код
сдрпоУ 31328990, мiсцезнаходження юридичноТ особи: 31100, Украiна, Хмельницька

область, MicTo СтарокосТянтинlв, uупrц" Iзяславська, 70), надалi - <<Заявник>>,

повiдомля€, що за-наслiдками придбання акцiй додатковоi eMicii набуло право власностi

на домiнуючий контрольний _ пакет акцiй привдтного дкцIонЕрного

товдриствд кшЕпвпвсъкий цукровий кОМБIНАТ> (код еДРПОУ 0037З391),

надалi - <Товариство>) в розмiрi 95,З258Уо, _лл:_л,
Вiдповiдно до ч.1, 2 ст. 65-2 зУ кПро акцiонернi товариства> повiдомляемо наступнl

вiдомостi:



1) кiлькiсть акцiй Товариств?, що належttли особi та iT афiлiйованим особа]\{ до набуття
домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства:
-ТОВ кАГРО-ОРМС> (код СДРПОУ З1328990, мiсцезнаходження юридичноi особи:
3l 100. Украi'на. Хмельницька область, MicTo Старокостянтинiв, вулиця Iзяславська, 70) -
9l l8l300 шт.;
2) структура власностi особи та iT афiлiйованих осiб (якщо станом на дату повiдомлення
афiлiйованим особам н€tлежали акцii товариства) станом на 12.05.2021 р.: ,,Щодаток J\Ъl до
цього Повiдомлення;
3) цiна, передбачена пунктами 1 та 2 ч.5 ст.65-2ЗУ <<Про акцiонернi товариства>:
- найвища цiна акцii, за якою Заявник, його афiлiйованi особи або TpeTi особи, що дiють
спiльно з ним. придбавали акцiТ Товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують датi
набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй включно з датою набутгя - 0,25
(двадцять п'ять копiйок) гривень;
- найвища цiна, за якою Заявник, його афiлiйованi особи або TpeTi особи, що дiють спiльно
з ним, опосередковано набули право власностi на акцii Товариства протягом 12 мiсяцiв,
що передують датi набутгя такою особою домiнуючого контрольного пtlкета акцiй
Товариства включно з датою набуття, за умови що BapTicTb акцiй Товариства, якi прямо
або опосередковано наJIежать такiй юридичнiй особi, за даними Ii останньоТ рiчноТ
фiнансовоТ звiтностi, становить не менше 90 вiдсоткiв загатtьноi BapTocTi активiв TaKoi
юридичноi особи - Заявник, таlабо його афiлiйованi особи не набува_пи опосередковано
право власностi на акцii Товариства;
4) джа набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства - датою набуття
домiнуючого контрольного пакету акцiй Товариства е дата депонування Глобального
сертифiкату у зв'язку з отриманням Товариством нового Свiдоцтва про реестрацiю
випуску акцiй та реестрацiю Звiту про результати приватного розмiщення акцiй
'l оварист,ва, а саме L2.05.202lp,;
5) депозитарна установа, в якiй вiдкрито рахунок у цiнних паперах Заявника та реквiзити
рахунку у цiнних паперах цiеi особи в обсязi, встановленому НацiонЕlльною комiсiсю з

цiнних паперiв та фондового ринку:
5.1. Повне найменування депозитарноi установи АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК кПРИВАТБАНЬ; мiсцезнаходження - 01001, YKpaiHa, MicTo
Киiв, вуJIиця Грушевського, 1!; код за СДРПОУ депозитарноi установи - 14360570;

реквiзи,lи рахунку у чiнних паперах - лепозитарний код рахунку 300186-UA40009245;
власник рахунку у цiнних паперах - ТОВ кАГРО-ОРМС>.
5.2. Повне найменування депозитарноТ установи * ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВ IДАЛЪНIСТЮ кФОНДОВА КОМПАНIЯ (ЦЕНТР-IНВЕСТ>; мiсцезнаходження
- 29000, Украiни, MicTo Хмельницький, вулиця Володимирська, 109; код за СЩРПОУ
депозитарноi установи - 21653380; реквiзити рахунку у цiнних паперах - депозитарний
код рахунку 402578-UA40043236; власник рахунку у цiнних паперах - ТОВ кАГРО-
оРМС).

!одаток: Структура власностi особи, що набула право власностi
контроJrьiIий пакет акцiй акцiонерного товариства, та iT афiлiй них осiб.
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fiиреlс,l,tlр ТОВ кАГРО-ОРМ Миколайчук В.М.



Додаток ЛЪ1

Особа, що вказана' нижче
повiдом.пення, та визнае,

пiдтверджуе лостовiрнiсть iнформацii,
що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно

що вказана в
законодавства:

/{ирекr ор'ГОi] кАГРО-ОЧ Миколайчук Володимир Миколайович

Структура власностi
особи. lT1o набула право власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй акцiонерного

товариства, та ii афiлiйованих осiб (якщо станом на дату повiдомлення афiлiйованим
особам належали акцii товариства) станом на 12.05.2021 року
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