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tlрлт (IIJЕпЕтIвськиЙ цукровиЙ KoMBIHAT)
код СДРПОУ 0037339I

м ic цезнаходrl(ення юридич ноТ особи :

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

вiд ТОВ (АГРО-ОРМС), код С!РПОУ 3l328990,
мiсtlезнаходження lоридичноТ особи: З l l00,

УкраТна, 3l l00, Хмельницька область,
MicT,o Старокостянтинiв, вулиця Iзяславська, 70

УТОЧНЕНПЯ ДО rrУБЛr.IНОi БЕЗВIДКЛШIНОi ВИМОГИ
про придбання у Bcix в"цасtlикiв акцiй (далi _ Вимога>>) привдтногоАКI{IОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ШЕПВТIВСЬКИй цУкрЪвиЙ ЙмБIндт> (кол

за €{РПоу 00373391; мiсцезнахолження:30403, УкраТна, Хмельницька область, MicTo
Шепетiвка, вуJIиця Сгарокост.янтинiвське шосе, 31)

1'овариствО з обмеженоЮ вiдповiла.лЬlliстЮ кдI"Ро-оРМС> l3.07.202l р. подало до[-lриватного акцiонерного товариства кIlIепетiвський чукровий комбiнат> Публiчнубезвiдкличну вимогутlро придбання у Bcix в.ltасникiв акцiй (далi - Вимога>) привАтногоАКI{ОFIЕРНОГО'ГОВАРИСl'ВА кШЕIlЕ"ГIВСЬКИй ЦvЙвовий ЙЪЙвrндт) (код засдрпоУ 0037339l ; мiсцезнаходl*ення: з040з, УкраIна, Хмельницька область, MicToШепе,гiвка, вулиця Старокосr,янтинiвське lxoce. З I). такЬ>к був вiлкритий ТоВ кдГРо-оРМС>
рахунок умовного зберiгання (ескроу) вiдllовiдttо jlo вимог частини дев.ятоТ ст.65-2 ЗаконуУкраТни кГIро акцiонернi товарис-].ва>" tla гlillс,гавi договору укладеного з ДКIlIОнЕрнимl,оI]лрис,гвом комЕрцlйниЙ БАllК кIlРИВА'l'БАНК) вiд tS.OO.z02l року J\ъ 2021-0l,В TeKcTi Вимоги, поданоТ lз.о7,202l Р, 21опушlено гехнiчнi помилки. а саме:в пi2lпунктi l) пункту l Вимоги квiдомостi про: Заявника публiчнотбезвiдкличнотвимоги прогtрилбання акцiй у Bcix власникiв акцiй товариства та його афiлiйованих осiб> (далi - <<заявник
вимоги>) HeBipHo вказаний Koll за едрIIоу Заявника - 1,ов (дГРо-орМС> як зl2l8990.
ВВаrКаТИ ДiЙСНОЮ НаСТуПну редакrliю tli/lпyttKTy l) rlyHKTy I публiчнот безвiдкличнот вимогиltpo tlридбання у Bcix в.llасttикiв акttiй (:ra.iri - .t}имога>) привд"гного дкцIонЕрноготовдрисl,вд (tllЕпЕl"lвс]ькиЙ LtукровиЙ комБiнд1-> (код за е!рпоу 0037339l;мiсцезнаходження: 30403, УкраТгrа, Хмеllьницька обласr.ь, MicTo Шепетiвка, вулицяСтарокостянтинiвське шосе, 3 l ), розмi1-1tеноТ l З.07.2О2l року:



1. Вiломостi про:
заявника публiчнот безвiлк.llичнот вимоги про придбання акцiй у Bcix власникiвакцiй товариства та його аtРiлiйоваrlих осiб (дчr,i - <<Заявник вимоги>)

l) Iнформаlцiя про особу:
дJlя lоридичних осiб резидентiв: повне найменуваннр вiдповiдно до
устаtlовч их докумен,гi в, Ko/l за €l{Р ПО У, м iсцезнаходя(еt| }lя.

l'оВАРИсТВо З оБМЕЖЕН оЮ В lд(tlоВ lДАJl Ь t I l С'ГЮ KAI.Po-oPMC>
код за СДРПоУ 3l328990
мiсtlезнаходження: УкраТгrа, 3|l00. Хме.llьницька область, MicT.o Старокостянтинiв, вулиця
lзяс.rlавська, 70

l'j]''l:'j]:"Й_Т'еЛефОН ДJlЯ ЗВОРО'гtliх зв'язкill llilt ttKtriolrepiB rlo BciM ltитанням, якi виникатимутьItlcjlя отримання акцiонерами к[Jимоl,и> + 380673848903.

[J пунктi 2) пункту l Вимоги <Вiдомостi llpo: Заявника публiчноi безвiдкличноТ вимоги проllридбання акцiй у Bcix власникiв акцiй ,говариства та його афiлiйованих осiб> HeBipHo вказанакiлькiсть акцiй 169ариства, tцо нале)ка,l,ь (прямо та опосередковано) особi пiсля набутгя
21омiltуючого контрольного пакета акцiй товариства, та розмiр iT частки в статутному капiталi],овариства, а саме зазначено, tцо l]аявнИк 11рямО володiс l83025620 (сто'вiсiмдесят тримi;tьйони Двадцять п'я,гь l,исяL| t_t.liс,гсоr- лвадцять) прос.l-их iменних акцiй ПрДТкlUtltlЕ'ГIt]ськиЙ LlукровИй t<oMbItlA'['>. rцо становить 95,3258 О% в статутному капiталiIlpAT (шЕпЕтIвськиЙ цукровиЙ комьlндт.>.
ВВаЖаТИ ДiЙСНОЮ НаСТУПНУ Редакцiю пiдпункту 2) пункту l Публiчноi безвiдкличнот вимоги
пр,о придбання у Boix в,пасникiв акLtiй (далi * I}имЬга>) Ilривдтного дкцIонЕрногоТОВАРИСТВА КUIЕГIЕТIВСЬКИй IiУКРОВИй комБlt{Ат> (кол за ещрпоу 00з7зз9l;мiсtlезнаход}кеl{ня: з0403, УкраТна, Хме",lьницька область, MicTo ШЁпетiвка, вулицяС"l,арокостяtlтинitзське шосе. 3 l ). розмirr{егtоТ l 3.07.202l року:2| Кiлькiсть акцiй l,оl}арист,ва, lllo llajleжa'b (прямо та опосередковано) особi

пiс,llЯ ttабутr,Я 21омiнуltlчОго KoHTpoJIbllot-o пакета акцiЙ ,ouupr"rua, та розмiр iTчастки в статутпому Kallir.a,,li т.овариства.
l]аЯВttИК ВИМОГИ ПРЯМО ВОЛОlliс l830256l8 (сто вiсiмдесят три мiльйони двадцять п,ять тисячttlicTcoT, вiсiмнаltцять) простих iменних акцiй IJрд1- кШЕПЕТIВСЬКйй ЦйiЪБййкомБlнАТо, що становить 95.з258 7о В CTaTy,.uory капiталi ПрДт кШЕПЕТIвськиЙllукровиЙ комьlндт,u.
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