Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента
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1.7.Електорнна поштова адреса емітента
irina@vcf.vn.ua
1.8. Дата вчинення події
25 лютого 2013 р.
1.9.Вид особливої інформації
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
1.1. Повне найменування емітента

2. Відомості
про прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує
25 відсотків статутного капіталу:
2.1.Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує
25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення:
25 лютого 2013 р. Річні (чергові) загальні збори акціонерів ПАТ «ВКФ» прийняли рішення
про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
2.2.Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний,
приватний): 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) шт. акцій на загальну суму 800 000 000
(вісімсот мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. Спосіб розміщення акцій – приватний.
2.3.Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: акції
форма існування - бездокументарна.

прості іменні,

2.4.Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
шляхом
додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна
вартість та запропонована ціна із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення
акцій може призвести до зміни власника значного пакету акцій емітента, збільшення
частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і
більше відсотків акцій, наводиться найменування юридичної особи або зазначається
"фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість
їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій:
Планується збільшити статутний капітал ПАТ «ВКФ» на 800 000 000 (вісімсот мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп. шляхом додаткового випуску 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) шт.
простих іменних акцій на загальну суму 800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.,
номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна.
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 Товариства.
8 січня 2013 р. Наглядова рада ПАТ «ВКФ» затвердила ринкову вартість однієї простої
іменної акції Товариства, що буде пропонуватись для розміщення при збільшенні статутного
капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості, на рівні її ринкової вартості, визначеної відповідно до законодавства про ціні папери та
фондовий ринок, а саме на рівні - 0,2575 гривень за одну просту іменну акцію.
Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі емітента
акціонера, який вже володіє пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій:

Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН», (ідент. код юридичної особи
25392188) володіє 780 003 816 (сімсот вісімдесят мільйонів три тисячі вісімсот шістнадцять) шт.
простих іменних акцій Емітента, що становить 95,4595 % від статутного капіталу ПАТ «ВКФ».
2.5.Співвідношення
(у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних
сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім
інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного
капіталу емітента на дату прийняття цього рішення:

Співвідношення суми цінних паперів, що планується розмістити до розміру
статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про додаткове розміщення
становить 391,627 %.
Співвідношення загальної суми цінних паперів Товариства, які знаходяться в обігу до
розміру статутного капіталу на дату прийняття рішення про додаткове розміщення становить
100 %.






2.6.Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:
Участь в управлінні Товариством.
Отримання дивідендів.
Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна
Товариства.
Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

2.7. Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими
ніж грошові кошти, наводиться їх перелік:
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України
шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПАТ «ВКФ».
Активами,іншими ніж грошові кошти оплата не здійснюється.
2.8.Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих
коштів:
Метою розміщення акцій є збільшення оборотних коштів Товариства.
Фінансові ресурси, залучені ПАТ «ВКФ» від розміщення акцій, в повному
обсязі,
у
розмірі 800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн. 00 (нуль) коп., будуть використані ПАТ
«ВКФ» наступним чином:
1. Будівництво III черги ПАТ «ВКФ» під молочно - консервний комбінат вартістю біля
300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.
2. Реконструкція III та IV поверхів цеху № 5 ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12
на території Стрижавської селищної ради вартістю біля 100 000 000 (сто мільйонів) грн. 00 (нуль)
коп.
3. Реконструкція склад-бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 вартістю біля 30 000 000
(тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.
4. Придбання технологічного обладнання для молочно - консервного комбінату та 4-го та 5-го
поверхів цеху № 5 ПАТ «ВКФ» вартістю біля 370 000 000 (триста сімдесят мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.
2.9.Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв
рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні
папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати
або вже придбані зазначеними особами:
Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними зборами акціонерів
емітента.
Станом на дату прийняття даного рішення емітент не має відомостей стосовно прізвища,
ім’я та по батькові членів уповноваженого органу, які планують придбати цінні папери, що
розміщуються.
Станом на дату прийняття даного рішення відсутні особи, які придбали цінні папери, що
розміщуються.

2.10.Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів:
Конвертація акцій не передбачається.
2.11.Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії:
ПАТ «ВКФ» зобов’язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в
рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
Емітентом надається переважне право на придбання акції додаткової емісії. Переважне
право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення
обов’язково. Переважне право реалізують особи, що є акціонерами на дату (25.02.2013 р.)
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Емітента шляхом приватного розміщення
акцій. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання розміщуваних
Товариством простих іменних акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній
кількості простих акцій. Реалізація переважного права акціонерами на придбання акцій
Товариства, що розміщуються, здійснюється шляхом подання ними у період з 30.04.2013 р. по
31.05.2013 р. включно письмових заяв
та шляхом перерахування акціонерами у строк з
30.04.2013 р. по 31.05.2013 р. включно грошових коштів в сумі, яка дорівнює 100 (сто) % вартості
акцій, що придбаваються.
Дата початку 1 (першого) етапу розміщення: 01.06.2013 р. Дата закінчення 1 (першого)
етапу розміщення: 27.06.2013 р. Дата початку 2 (другого) етапу розміщення: 28.06.2013 р. Дата
закінчення 2 (другого) етапу розміщення: 28.07.2013 р.
Протягом 1 (першого) етапу (у період з 01.06.2013 р. по 27.06.2013 р. включно)
укладається Договір купівлі – продажу акцій між ПАТ «ВКФ» та акціонером, який під час
реалізації свого переважного права подав заяву про придбання та перерахував відповідні кошти у
розмірі 100 (сто) % вартості цінних паперів, що ним придбаваються, відповідно до умов
розміщення, на поточний рахунок ПАТ«ВКФ».
Протягом 2 (другого) етапу розміщення (з 28.06.2013 р. по 28.07.2013 р. включно)
здійснюється приватне розміщення серед акціонерів та інших інвесторів (перелік яких
затверджено Загальними зборами акціонерів Емітента), що залишилися не розміщеними на 1
(першому) етапі. У період з 28.06.2013 р. по 28.07.2013 р. включно акціонерами та іншими
інвесторами, перелік яких затверджено Загальними зборами Товариства, подається письмова
заява на ім’я Директора ПАТ «ВКФ», укладається Договір купівлі-продажу акцій.
Акціонер, що придбаває акції на 2 (другому) етапі розміщення, має сплатити 100 (сто) %
від загальної вартості акцій до моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними
зборами акціонерів Товариства.
3.ПІДПИС:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Директор ПАТ «ВКФ» Білик Олександр Олексійович.
25 лютого 2013 р.

