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||рА[ (1швпвт1вський цмкРовий комБ1нАт)
код €!Рпоу 0о37зз91

м|сцезнаход)кенн'1 }оридично? особи :

вул. €тарокостянтин1вське гшосе, 3 1'
м. [!-1епет|вка, 3040з

в!д 1ФБ (АгРо-оРмс>, (ФА сдРпоу з|з2899о,
м|сцезнаход)кенн я \оридично? особи: 3 1 1 00,

}кра|на, 3 1 100, {,мельницька область,
м1сто €тарокостянтин|в, вулиця 1зяславс ька, 70

пуБл1чнА Бпзв1дкличнА вимогА
про придбання у вс1х власник!в акц!й (дал1 _ Бимогы) |{РР1вАтного

Акц1онвРно го товАРис твА {пвпв т!в ський цукР б ви{4 комБ(нАт> (код
за €!Р|!оу 00373391; м!сцезнаходя(ення: 30403, }кра!на, )(мельницька область, м!сто

[|[епет1вка' вулиця €тарокостянтин1вське |посе, 31)

1. Б1домост1 про:
3аявника публ!нно[ безв!дклинно[ вимоги про придбання акц!й у вс[х власник|в
акц!й товариства та його аф!л!йованих ос1б (дал! - <<3аявник вимоги>)

1) 1нформ!ц!я про особу:
для к)ридичних ос!б резидент!в: повне найменування в1дпов1дно до
установчих докумёнт!вя !(ФА за €{Р||0}, м!сцезнаход)!(ення.

товАРиство з оБмвжвно1о в1дпов1дАльн1ст}о (АгРо_оРмс>
код за сдРпоу з12|8990
м1сцезнаход)кення: 9кра|на, 31100, !,мельницька область, м|сто €тарокостянтин1в, вулиця
1зяславська,70

(онтактний телефон для зворотн|х зв'язк|в в|д акц|онер|в по вс!м питанням, як1 виникатимуть
п1сля отримання акц!онерами <<Бимоги> +380673в4в90з.

2) }(1льк!сть акц!й товариства' що налея(ать (прямо та опосередковано) особ!
п1сля набуття дом|нугочого контрольного пакета акц1й товариства' та розм1р 11
частки в статутному кап!тал1 товариства.
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3аявник вимоги прямо волод|е 183025620 (сто в|с|мдесят три м!льйони двадцять п'ять тисяч
тп|стсот двадщять) простих |менних акц|й |{рА[ <1швпвт1вський цукРовий
1{ФйБ1ЁА[>>, що становить 95,з258 % в статутному кап|тал| |{рА1 (1пвпвт1вський
цукРовий комБ1нАт).

3) !нформац!я про депозитарну установу' в як1й в!дкрито рахунок у ц!нних
паперах' та рекв1зити рахунку } ц1нних паперах особи (повне найменування'
м1сцезнаходя(ення' повна адреса), коА за €!Р||0}, рекв!зити рахунку у ц1нних
паперах.

Акщ1онвРнв товАРиств о комвР цтйний БАнк (пРивАтБАнк); м|сцезнаход)кення
01001, }кра?на, м1сто 1{и]в, вулиця [ругшевського' 1А; код за сдРпоу депозитарно|

установи |4360570; рекв[зити рахунку у ц|нних паперах депозитарний код рахунку
3001 86-шА40009245: власник рахунку } ц|нних паперах _ тов (АгРо_оРмс)"
товАРиство 3 оБмвжвно}о в1дпов1дАльн1стго (ФондовА компАн1я (цвнтР-
1нввст>>; м|сцезнаход)кення _ 29000, }кра|ни, м|сто [мельницький, вулиця Болодимирська,
109; код за €!Р|1Ф} депозитарно| установи _2|653380; рекв1зити рахунку у ц|нних паперах _
депозитарний код рахунку 402578-т]^40043236; власник рахунку } ц1нних паперах _ тов
(АгРо_оРмс).

4) 81домост! пр0 банк1вську установу' в як!й 3аявником вимоги в1дкрито
рахунок умовного збер!гання (ескроу)

акц|о нерне товар иство комер ш| йний банк <<|[р иватБ аню>
1{од за сдРпоуоу 14з60570
й!сцезнаход)кенн'{: знаход)кення: вул. [рутшевського' 1д., м. 1(и|в' 01001, 9кра|на
?елефон: 3700
Блектронна по1п та: Бе|р@р6.ша

5) 0соба, яка супровошку€ персональну розсилку публ1нно| безв1дклично[
вимоги:

Борисова -}11л|я Б|ктор!вна
1елефон: +38038 40 4 |0 2з
Адреса для листування: з040з, {мельницька область, м|ото 1-[1епет[вка, вул.
€тарокостянтин!вське гпосе, 3 1 .

Ёлектронна пошта : о1й се3 2 (Фь:1сг. ::е{
1{онтактн| дан| для уповнова)кено| особи:
Р1иколайнук 8олодимир йиколайович
Ёлектроннапо1шта:у;цу}о-1_а]с}ц[@,азр-|&.цг!.:цр.согп'ц:а
Адреса для листування: 3 1 100, {мельницька область, м[сто €тарокостянтин|в, вул.
1зяславська,70"

б) !ата подання пов!домлення про набуття права власност! на дом!нупоний
контрольний пакет акц!й [овариства

!ата подання (направлення) 3аявником вимоги пов|домленн'г _ 13 травня 202| року
[ата отримання |{рА1 к[1епет1вський цукровий комб|нат> пов1домлення _ ] з йр'.' 202\
року.

?

2" Б!домост! про аф!л1йованих ос!б 3аявника вимоги (власника дом!нугочого
контрольного пакета акц!й/коясно! з ос!б, як| сп|льно набули право власност| на
дом1нупочий контрольний пакет акш!й) (ос1б, що д1поть сп!льно) (1нформац1я зазначасться
щодо коясно! аф|л|йовано| особи окремо): зазначен| особи в1дсутн1.

3. Б!домост! про акц!онерне товариство (дал1 - <<Бм!тент>>).
1) [|овне найменування к)ридично[ особи, м1сцезнаход)[(ення' !дентиф1кац!йний код:

пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство к1]]Б11Бт1вський цукРовий
комБ|нАт)
код за сдРпоу 0037339|
м1сцезнаход)кення: 30403, {мельницька область, м|сто [[[епет1вка, вулиця
€тарокостянтин|вське гпосе, 3 1.

2) Ёом!нальна варт1сть одн1с| просто[ акц!!: 0,25 грн.



3) 3агальна к1льк|сть простих акц!й: 192 000 000.
4) (од !5!ш випуску простих акц1й товариства: шА400008247з

4" 1{|на придбання акц1й та порядок |1 визначення:
(!на придбання акц1й:
0,25 (двадцять п'ять коп1йок) гривень за одну просту [менну акц|го [!рА1
<<!_1-1епет|вський цукровий комб|нат>.
[1орядок визначення ц!ни придбання:
[1на придбання акц|й визначена в1дпов|дно до ч. 5 ст. 65-2 3акону 9кра|ни <|{ро
акц|онерн! товариства)) як найб!ль1па з наступних:
1) Ёайвища ц|на акц|й, за яко}о заявник вимоги та|а6о його аф|л|йован| особи

придбавали акц|? |{рА? <<|[епет|вський цукровий комб|нат)) протягом 12 м1сяц|в,
що переду}оть дат1 набутгя дом!нугочого конкретного пакета акц|й тов кА[РФ_
оРмс> вкл}очаючи дату на6уття, - становить 0,25 (двадцять п'ять коп|йок) гривень
за одну просту |менну акц|то ||рА? <<1-[1епет|вський цукровий комб[нат>;

2) Ёайвища ц|на, за яко}о заявник вимоги' його аф|л!йован| особиабо трет| особи, що
д1готь сп1льно з ним' опосередковано на6ули право власност| на акц1? цього
товариства протягом 12 м|сяц|в, що переду}оть дат| набуття тако}0 особого
дом|нугочого контрольного пакету акц!й товариства вкл}оча}очи з дато}о набутгя, за
умови, що варт|сть акц1й товариства, як| прямо або опосередковано нале)кать так|й
}оридичн|й особ|, за даними ][ останньо| р[нно| ф!нансово? зв|тност|, становить не
мен1пе 90 в|дсотк1в загальног' вартост1 актив[в тако| 1оридично? особи' - угоди щодо
набутгя права власност| на акц|? |{рА1 <<1_1-1епет!вський шукровий комб|нат>
в1дпов|дно до цього пункту в|дсутн|;

3) Ринкова варт|сть акц|й |{рА[ <<1_[1епет|вський шукровий комб|нат>>, визначена
суб'сктом оц1нонно| д|яльност| в|дпов|дно до законодавства про оц|нку майна,
майнових прав та профес|йну оц|нонн} А|яльн|сть, а тако)к в!дпов!дно до ст. 8, ст.
65-2 3акону }кра|ни <|{ро акц|онерн! товариства>) станом на останн1й робоний
день' що передуе дн}о набуття заявником вимоги дом!нуточого контрольного
пакету акц|й, а саме станом на 1\.05.2021 р., - 0,25 грн. (двадцять п'ять коп|йок);
станом на дату набуття заявником вимоги дом|ну}очог0 контрольного пакету акц1й,
а саме станом на 12"05.202| р., - 0,25 грн. (двадцять п'ять коп|йок).

Фплата акц|й зд|йснгоеться викл}очно у гро1пов[й форм1.5. Б1домост1 про депозитарну установ}: в як1й .;дйр"'о рахунок у ц1нних паперах
3аявника вимоги та рекв1зити рахунку у ц1нних паперах ц!е'[ особи (рекв!зити рахунку у
ц1нних паперах: ЁЁ& яких буле зд1йснповатися переведення депозитарними установами
прав на в1дповйн! акц1[ з рахунку !1 власник1в).

1) |[овне найменування депозитарно| установи' м1сцезнаходж(ення'
!дентиф1кац!йний код

акц|онерне товариство комерш| йний банк <|1риватБанк>; м|сцезнаход)кенн'{ - 01001,
}кра|на, м|сто 1(и|в, вулиця [рутпевського' 1А; код за €!Р|{Ф} депозитарно| установи_ |4з6057о 

"

2) Рекв1зити рахунку,в ц!нних паперах
депозитарний код рахунку 3001 86_шА4 0009245
3) 3ласник рахунку } ш1нних паперах, м1сцезнаход}!(ення' ре€страц!йний номер
1овариство з обмеженого в|дпов!дальн|стго (АгРо_оРмс), м1сцезнаход)кенн'{: 31100,
{мельницька область, м|сто €тарокостянтин|в, вулиця 1зяславська,70, код за сдРпоу
31218990"

6" Б1домост! про порядок реал1зац1| Бимоги.
1) |!орядок пов!домлення {ентрального депозитар|го ц|нних папер|в та розкриття
1нформац|? акц|о нерам :

Ём|тент протягом насцпного робочого дня з дня отримання Бимоги в|д 3аявника
вимоги:
Ёадсилас заов[днену коп|то Бимоги разом 1з засв|дчено}о коп[сго договору, укладеного
м}к заявником вимоги та банк|всько}о установо0, 8 як|й в|дкрито рахунок умовного



2)

збер1гання (ескро}), до }{ац|онально| ком1с|| з ц1нних папер|в та фондового ринку 1

{ентрального депозитар1го ц|нних папер|в;
Розм!щуе Бимогу у загальнодоступн1й [нформац1йн|й баз| даних про ринок ц|нних
папер[в Ёац1онально] ком|с|| з ц!нних папер[в та фондового ринку;
Розм1щус вимогу на свосму веб_сайт|.

[ентральний депозитар|й щ|нних папер!в у порядку, встановленому законодавством
про депозитарну систему 9кра|ни, наступного робочого дня з дати отримання в|д
Бм1тента засв!дченот' коп1| Бимоги встановлтое обме)кення на зд|йснення операш|й у
систем1 депозитарного обл1ку з акц|ями Бм|тента та розм1щуе публ|нну безв|{.'""'у
вимогу на свосму веб-сайт| та надас депозитарним установам, на рахунку яких
обл!кову}оться акц|| цього Бм|тента, коп|го публ|нно] безв1дклично| вимоги разом |з
засв[дненого коп|сто договору' укладеного м|:к заявником вимоги та банк|всько}о
установо0, 8 як|й в|дкрито рахунок умовного збер|гання (ескроу).
Бм|тент протягом п'яти робоних дн[в з дня отримання в|д |{ентрального депозитар1го

' ц|нних папер|в перел|ку акц1онер|в зобов' язаний:
над!слати ко)кному акц|онеру, акц|| якого придбава}оться' коп1го Бимоги;
над|слати акц|онеру на його вимогу засв|днену Бм|тентом коп|го Бимоги з рекв|зитами
банк1всько? установи' в як|й в1дкрито рахунок умовног0 збер|гання (ескроу), [8
рекв|зитами такого рахунка.

Ём1тент зобов'язаний протягом настпного робочого дня з дати отримання 1нформац||
пр0 перерахування гро1пових сум за акц]?, що придбава}оться' пов!домити про це
(ентральний депозитар1й ц|нних папер|в |з наданн'{м документ|в, що п1дтверд)куготь
оплату.

[1орядок встановлення дати перел|ку акц|онер!в, в яких придбава}оться акц1| п[д нас
реал1зац|| ц|е| Бимоги:
!ентральний депозитар|й ц|нних папер|в у порядку' встановленому законодавством
про депозитарну систему }кра}ни протягом трьох робоиих дн1в 3 дати отримання в|д
Бм|тента коп1| Бимоги окладае перел1к акц|онер|в станом на дац отримання Бимоги,
та надсилае його Бм1тенту.

€трок та порядок перерахуванн'{ когпт!в акц[онерам, акц|| яких придбава}оться:
Бм1тент протягом л'яти робоних дн[в з дня отримання в|д |{енйрального депозитар|то
ц1нних папер!в перел1ку акц1онер|в зобов'яз аний скласти список ос|б, у ".'*придбава}оться акц||, 1з зазначенням суми котпт|в, що п|длягатоть сплат1 3амовником
вимоги на користь ко)кного акц|онера, акц|| якого придбава}оться' а тако)к надати
такий список банк1вськ|й установ|, в як1й в1дкрито рахунок умовного збер|гання
(ескроу). 3азначений список ск]|адаеться Бм|тентом на п1дстав! перел|ку акц{онер|в,
отриманого в|д 1-{ентрального депозитар|то ц1нних папер|в. Бм1тент й'"'"", над|слати
ко)кному акц|онеру, акц|| якого придбаваготься, коп1го Бимоги протягом п'ятиробоних
дн1в з дати отримання перел|ку акц1онер|в"

Бм1тент протягом двох робоних дн[в з дати надсилання ко)кному акц|онеру, акц|| якого
придбава}оться' коп1| Бимоги пов|домляе про це 3аявника вимоги |з зазначенням
к1лькост| акш1й, що нале)кать акц|онерам | при д6аватимуться.

|[|сля надсилання |нформац|? 3аявник вимоги перераховуе грогшов| суми за акц|?, що
придбава}оться' тпляхом перерахування гРо1шових сум банк|вськ|й установ|, в як|й
3аявником вимоги в|дкрито рахунок умовного збер1гання (ескроу).

Банк1вська установа' в як|й в|дкрито рахунок умовного збер|гання (ескроу) та яка
ъъъ'!&ъче\1а ) Б;аълоэ!, т1Ро'гят=оъд ч)ъох. ротс}в з да-г}1 3аРа^уБат1г1я. копттт}в 

^-'й'р-'*у-,'-'

умовного збер|гання (ескроу) зобов'язана зд!йснтовати перерахуванн'{ котпт!в

3)



акц|онерам' акц|| яких придбава}оться (!хн|м спадкоемцям або правонасцпникам, або
|нгпим особам, як| в|дпов1дно до законодавства ма!оть право на отримання котшт1в), на
зазначен| ними рахунки у банк|вських установах або зд|йснговати виплац в[дпов|дних
котпт|в гот|вкого"

Биплата кош:т1в акц1онерам, акц|| яких придбаваготься, в|дбуваеться у наступних
п|дрозд|лах акц1онерне товариство комерш|йний банк <|{риватБанк): [1!епет|вське
в[дд|лення.}ч'|!:1 {,мельницько| ф|л||, адреса : 30400, [мельницька обл., [|епет|вський р_
н.' м.||]епет[вка, вул.€улилк|вська, 6уд.1

|,1[дставого для сплати когшт|в с наданъ|я акц|онером документ|в, що дозволяготь
|дентиф1кувати його особу.

9. раз| зм|ни або нев|дпов|дност| |дентиф|кац|йних даних акц[онера, даним, що
м1стяться у перел1ку акц|онер[в, а саме: найменуванн'{ - для юридичних ос1б, повне
1м'я, рекв|зити документ[в, що засв1днупоть особу _ для ф|зинних ос|б, акц|онеру
необх|дно додатково |1адати до банк[всько| установи, в як1й в|дкрито рахунок
умовного збер|гання (ескроу), ориг|на ли а6о нотар|ально зав|рен| коп|| документ|в' що
п[дтверА)ку}оть в|дпов|дн| зм|ни"

.{ля проведення виплат особам, як[ всцлили у права спадкування на акц|]' власник
яких був вклточений до списку ос1б, так1 особи додатково ма}оть ъ\адати банк|вськ|й
установ[ ориг|нал або нотар|ально засв!дчену коп|то св|доцтва про право на спадщину
на вказан1 акц|?.

Биплати ф[зинним особам-сп|ввласникам акц1й в|дбуватоться за оп[льното згодо}о
(заявого) ус|х сп|ввласник|в або за заяво}о одного з них за умови надання цим
сп|ввласником додатково до |нгпих визначених вище документ|в нотар|ально зав|рено?
дов1реност| в[д ус[х |нтпих сп|ввласник[в на вчиненн'{ таких д|й.

,{ля проведення виплат акц1онерам - кл|ентам депозитарних установ' як| не надали
1нформац|то' 1]ентральному депозитар1го для формування перел[ку, так1 особи
додатков0 нада}оть нале)кним чином зав|рену коп|то р|штення суду, що набуло чинност1
та що встановлтое факт наявност| права власност| на акц|] Бм|тента на дац перел|ку
акц|онер1в"

9 раз| надання додаткових документ|в строк для виплати когпт|в встановлг0сться у 30
дн|в з дати ]х надход)кення' що необх!дн| банк]вськ1й установ| для перев1рки наданих
документ1в.

4) |{орядок зняття обмеэкення та переведенн'т депозитарними установами прав на акц||:
1_{ентральний депозитар|й ц|нних папер[в протягом трьох робоних дн|в з дати
отримання в|д Бм[тента 1нформац|| про перерахування в повному обсяз| гро1пових сум
за акц|[, що придбава}оться 3аявником вимоги, у порядку встановленому
законодавством про депозитарну систему, зд1йсн}ое зняття обме>кенн'т та забезпенус
переведення депозитарними установами прав на в|дпов!дн1 акц|? з рахунк|в ]хн!х
власник|в на рахунок 3аявника вимоги.

[ентральний депозитар|й ц!нних папер|в у порядку' встановленому законодавством
про депозитарну систему }кра|ни, зд!йснгос зн'1ття обме>кення, встановленого
в1дпов|дно до 3акону 9кра!ни <|[ро акц|онерн1 товариства)' у раз! неотримання в|д
Бм1тента 1нформац!? про те' що 3аявник вимоги надав документи' що п|дтверл)ку}оть
оплату акц[й, як| придбаваготься' протягом одного робочого дня п[сля 90 календарних
дн|в з дня отримання 1]ентральним депозйтар|ем в|д Ём|тента Бимоги.
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5) |[орядок та форма оплати акц|й.
|,[|сля встановлення особи акц|онера (його спадкосмця чи правонаступник а або 1нгшо?
особи, яка в[дпов1дно до законодавства мас право на отриманн'1 ко1пт|в) та перев|рки
наявност1 в нього права на одер}канн'{ когпт|в (зг1дно з| списком ос|б, а 

-для

спадкоемц1в, правонаступник|в або [нгших ос[б, як| в|дпов1дно до законодавства маготь
право на 0тримання когпт|в, - тако)к зг|дно з документами' що п|дтверАжу}оть ]х
правомонн|сть) банк1вська установа' що зд|йснтое обслуговування рахунка умовного
збер|гання (екскроу), зд|йснгое перерахування котпт[в на р'*у*,'*' зазнач ений
акц|онером (його спадкоемцем або правонаступником), або, на !х вимогу, зд1йсн}ое
виплату в|дпов1дних ко1пт1в гот|вкого.

Фплата акц|й зд1йснгосться викл}очно в гро1шов|й форм|"

|1орядок компенсац1| витрат, пов'язаних з реал|зац|сго Бимоги:
}с| витрати пов'язан| з в!дкриттям та обслуговуванн'{м рахунка умовного збер1г а11ня

. (ескроу), несе 3аявник вимоги' Банк не зд!йснюе будь_як1 утримання з *о.'|", що
виплачу[оться акц|онерам (!х спадкосмцям або правонаступникам, або |нтпим особам,
як| в|дпов|дно до законодавства ма}оть право на отримання когпт|в).

8итрати Бм|тента', пов'язан1 з виконанням обов'язкового викупу акц|й, компенсуготься
за рахунок 3аявника вимоги' протягом 10 робоних дн|в з дня надход)кення в|дпов|дно?
письмово| заяви в[д Бм|тента разом 1з доданими ориг|налами або зав|реними коп|ями
документ!в, що п|дтверл)куготь вказан1 витрати.

(онтактний телефон для зворотних зв'язк|в в|д акц|онер!в по вс|м питанням' як!
виникатимутьп|сляотриманняакц1онерамия@Ёзв038404т023.
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