ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації у ПАТ “ВКФ”
1.Повне найменування : Публічне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика»
2.Організаційно-правова форма : Акціонерне товариство
3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 00382013
4.Місцезнаходження : 21001, м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8.
5.Міжміський код, телефон та факс : (0432) 550633, 550633
6.Електронна поштова адреса : irina@vcf.vn.ua
7.Адреса сторінки в мережі Інтернет : http://www.vcf.vn.ua
8.Вид особливої інформації : прийняття рішення про викуп власних акцій (обов’язковий).
Дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва органу, що прийняв таке рішення:
27 березня 2013 р. Наглядовою радою ПАТ «ВКФ» прийнято рішення про здійснення обов’язкового викупу
Товариством власних акцій відповідно до вимог ст.68-69 ЗУ «Про акціонерні товариства».
Період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок викупу.
1. Датою початку викупу акцій є дата надходження до товариства вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій,
який зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВКФ» та голосував проти прийняття
25.02.2013 року Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВКФ» рішення про зміну розміру статутного капіталу
Товариства, а саме 05.03.2013 року.
2. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВКФ» рішення про зміну розміру
статутного капіталу Товариства, акціонер, який має намір реалізувати своє право вимагати здійснення
обов’язкового викупу належних йому акцій ПАТ «ВКФ», подає Товариству письмову вимогу. У вимозі
акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце
проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.
3. Після отримання від акціонера вимоги, з ним укладається Договір купівлі-продажу цінних паперів
(обов’язкового викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій).
4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Товариство здійснює
оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття
Товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.
5. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.
05.03.2013 року до Товариства надійшла одна вимога про викуп акцій у акціонера Товариства - фізичної особи,
який 25.02.2013 року зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосував проти
прийняття Загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства, у зв’язку з цим, датою
початку викупу акцій є дата надходження до товариства вимоги акціонера – 05.03.2013р, а датою закінчення викупу
акцій є дата здійснення Товариством оплати вартості акцій, зазначених у вимозі цього акціонера, а саме 03.04.2013р.
Інформація про мету викупу акцій, порядок визначення ціни акцій, які викупаються, із зазначенням
факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу.
Мета викупу акцій - здійснення обов’язкового викупу простих іменних акцій Товариства у акціонера Товариства
на підставі отриманої від нього вимоги про викуп належних йому акцій відповідно до вимог ст.68-69 ЗУ «Про
акціонерні товариства».
При визначенні ціни акцій, які викупаються, головними факторами, які враховувались і мали вплив, були вимоги
законодавства про те, що ціна викупу акцій не може бути меншою ніж їх ринкова вартість, ціна викупу акцій
розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про
скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов»язкового
викупу акцій. Крім того, ринкова вартість акцій визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до
законодавства про цінні папери та фондовий ринок. У зв’язку з цим, ціна викупу акції затверджена в розмірі її
ринкової вартості і становить 0,2575 грн.
Номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який
передував даті прийняття рішення про викуп.
Номінальна вартість акції дорівнює 0,25 грн. Згідно інформації ПАТ «Українська біржа», біржовий курс по
простих іменних акціях Товариства станом на 08.01.2013 р. склав 0,2575 грн. за одну просту іменну акцію.
08.01.2013 р. Наглядова рада ПАТ «ВКФ» затвердила ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства на
рівні - 0,2575 гривень за одну просту іменну акцію.
Прибуток на одну акцію за результатами діяльності Товариства в 2012 році становить 0,08288 грн.
Категорія, тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу.
Викупу підлягають емісійні пайові цінні папери, а саме: прості іменні акції, бездокументарної форми існування,
в кількості 3117 штук.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного
капіталу.
Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу становить
0,000381469 %
Найменування юридичних осіб або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо
власника - фізичної особи, акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій.
Станом до викупу Товариством акцій Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН» володіє
95,4595 % статутного капіталу ПАТ «ВКФ».
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Прізвище, ім'я та по батькові членів Наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких викуповуються
акції , із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до
викупу акцій
У членів Наглядової ради та виконавчого органу акції не викуповуються.
Дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше
викупленими власними акціями)
Товариство не володіє раніше викупленими власними акціями.
Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування
органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу.
Дата реєстрації випуску акцій - 26 травня 2011 р. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 277/1/11 видане
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що несе
відповідальність згідно з законодавством України
Директор ПАТ «ВКФ» Білик Олександр Олексійович.
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