
 

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

28 липня 2017 р., Київ, Україна  

Акціонерне товариство «МХП С. А.» 

 

Результати позачергового загального зібрання акціонерів 

Акціонерне товариство «МХП С. А.» (Люксембурзька європейська компанія: МХПС) 

(надалі – «МХП» або «Компанія») сьогодні оголошує, що на Позачерговому загальному зібранні її 

акціонерів (надалі – «Зібрання»), яке проходило за адресою: 5, рю Гійом Кролл, Люксембург, L-

1882, номер в Торговому реєстрі Люксембургу: B 116.838 (LSE: MHPC) (надалі – «МХП» або 

«Компанія»), були прийняті наступні рішення (див. документ, що додається разом з підписаним 

Протоколом Позачергових загальних зборів акціонерів). 

Далі представлений порядок денний Зборів: 

1. Представлення та затвердження проекту умов зміни Компанією організаційно-правової форми 

на Європейську компанію (Societas Europaea) та звіту, складеного радою директорів Компанії 

відповідно до статті 31-2 Закону від 10 серпня 1915 р. про комерційні компанії зі змінами та 

доповненнями та статті 37 Регламенту Ради ЄС № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут 

Європейської компанії (ЄК) з метою зміни організаційно-правової форми з публічного 

акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю на Європейську компанію (ЄК). 

2. Затвердження зміни Компанією організаційно-правової форми з публічної акціонерної компанії 

з обмеженою відповідальністю («société anonyme») на Європейську компанію («Societas 

Europaea»). 

3. Затвердження редакції статуту Компаії з метою відображення змін, внесених внаслідок зміни 

Компанією організаційно-правової форми на Європейську компанію («Societas Europaea»), 

зокрема, до статті 1, що стосується організаційно-правової форми Компанії та викладена у 

наступній редакції: 

«Стаття 1. Назва. Цим підтверджується заснування компанії у формі Societas Europaea (надалі – 

«Європейська компанія») під назвою «МХП СЕ» (MHP SE) (надалі – «Компанія»), діяльність якої 

регулюється Регламентом Ради (ЄС) № 2157/2001 від 8 жовтня 2001 р. про статут Європейської 

компанії (ЄК)» (надалі – «Регламент ЄК»), Директивою Ради ЄС 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 р., 

що доповнює статут Європейської компанії в частині, що стосується участі робітників (надалі – 

«Директива ЄК»), цим Статутом та чинним законодавством Люксембургу, зокрема Законом від 10 

серпня 1915 р. про комерційні компанії зі змінами та доповненнями (надалі – «Закон про 

комерційні компанії»)». 

4. Підтвердження повноважень директорів та статутного аудитора Компанії, а також 

підтвердження повноважень директорів, наданих радою директорів. 

Примітка: «Регламент Європейського Союзу щодо зловживань на ринках ЄС 596/2014 вимагає, 

щоб компанія «МХП С.А.» (MHP S.A.) озвучила, що це оголошення містить внутрішню 

інформацію, у порядку, передбаченому цим Регламентом». 

 

 



 

 

У разі виникнення питань, просимо звертатися до: 

«МХП» 

Анастасія Соботюк (Київ) 

 

+38 044 207 99 58 

a.sobotyuk@mhp.com.ua 

 

 

Примітки для редакторів: 

 

Про «МХП» 

Компанія «МХП» є провідним виробником продуктів птахівництва в Україні з найбільшою 

часткою ринку та найвищою популярністю своєї продукції. «МХП» володіє та виконує усі основні 

етапи процесу вирощування курей, від виробництва кормових зернових до виведення курчат в 

інкубаторі та їх обробки, маркетингу, розповсюдження та реалізації (у тому числі через магазини-

партнери «МХП»). Вертикальна інтеграція зменшує залежність компанії «МХП» від 

постачальників та їх впливу на підвищення цін на сировину. Окрім економічної ефективності, 

вертикальна інтеграція дозволяє «МХП» підтримувати сувору біологічну безпеку та контролювати 

якість своїх ресурсів, а також якість та однорідність своєї продукції до точки продажу. Для 

підтримки рівня продажу компанія «МХП» обслуговує дистриб’юторську мережу, яка складається 

з 11 дистриб’юторських та логістичних центрів у великих містах України. Для розповсюдження 

продукції «МХП» використовує свої вантажівки, що, на думку керівництва, зменшує загальні 

транспортні витрати та строки доставки. 

Крім того, компанії «МХП» належить провідне підприємство з вирощування зернових культур, 

яке займається вирощуванням кукурудзи, соняшників та соєвих бобів, що дозволяє підтримувати 

вертикальну інтеграцію птахівництва та особливо інших зернових культур, таких як пшениця та 

ріпак, для продажу третім особам. «МХП» орендує близько 370 000 га сільськогосподарських 

угідь, розташованих насамперед у районах високопродуктивного чорнозему України. 

З 15 травня 2008 р. компанія «МХП» торгує на Лондонській фондовій біржі під тикером «МХПС». 
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