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Аля розм|щення на оф|ц1йному сайт1 акц!онер||ого товариства
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]ата прийняття
>1тпення

рани({на сукупн1сть
вартост| правотин|в
тис. щн)

3арт1сть актив|в
:м|тента 3а даними
>станньо| р|нно|
||нансово| зв1тност1
'тис. грн)

]п|вв|днотшенгтя щанияно|
;укупност| вартост| правонин1в до
зартост| актттв|в ем1тента за даними
>станньо| р1нно| ф|нансово| зв|тност!
'у в|дсотках)

1
|"2.04.2019 о. ; 921.50 1з843 ,0

}м!ст |нфоомац|]
,-2'04.20|9 р. черговими р|тнтлтли 3агальнтдчци зборами |!рА1 к(расил|вський шукровий 3авод) бул(

щийняте р|тшенгля про попередне надання згоди акц1онер!в на вчцн9чця значних правотин1в, передбанени>

}аконом 9кра!ни <|1ро акц!онерн! товариства>.
[акими правочинами е угоди' договори' конщакти з переданн'л"майна товариства в заставу' отриманн'
средит|в в банк|вськро< установах' реал|зац|| продукц1| власного виробницгва (цукор, меляса' тощо)' наданн'
товоротно| та безповоротно| ф|нансово| допомоги, прилбанн'{ р}хомого та нерР(омого майна, реа-гл|зац|'
)}.)(омого та нерухомого майна, що н?ш1ежить акц|онерношгу товариству.
]инкова варт!сть майна або пос.гуг, що можуть бути предметами таких правонин1в становить 692\,50 тис.
рн.
3арт|сть актгв1в ем|тента за даними останньо| р|нно| ф1нансово| зв|тност1 (станом на 3 1 . 12.20 1 8 р.)
)тановить 1з 84з тис. щн.
)п|вв|днотпенн'{ ринково| вартост| правотин|в до вартост1 актгав|в ем1тента за даними останньот р1чнот
||нансово| зв!тност1 - 50 %'
}агальна варт{сть голосу1оч}о( акц|й _ з 007з55 

'25 
. (йьк|сть голос},!очих акц1й, що зареестрован1 ллтя утаст|

/заг€1льнихзборах- 12029421тлт.,щостановить99,963%ов|дзагально|к{лькост1голос1тотихакц1й.
(йьк1сть голосу[очро( акц|й, що проголосув[ши (за) та (проти) прийняття р|тшення: <<за>> - 12 029 42\ ттлт.,

(проти) - 0 тшт.

{одатков1 критер|! для в|днесен!{'{ правочи!{у до значного г1равочину не передбанен| законодавством, якщо
}они визначен| статщом акц1онерного товариства: немае. 
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