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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
процедурного питання про обрання
Лічильної
комісії

1.Розгляд
загальних зборів
акціонерів.
2.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій
редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора
та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.
4.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення
про наслідки розгляду звіту.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6.Звіт Директора Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та
балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р.
Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.
9. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради
Товариства.
10. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов
цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії
Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов
цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
Відкрила роботу загальних зборів Голова зборів Тетева – Родюк і. О. та надала слово
Голові Реєстраційної комісії Медведєвій Н.О. для оголошення результатів реєстрації учасників
загальних зборів акціонерів.
Голова Реєстраційної комісії Медведєва Н.О. доповіла про те, що станом на 11.00 для
участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів
загальною кількістю 94 особи, які
у
сукупності
володіють 4 047 604 256 шт. простих
іменних акцій, з них 2 акціонери/представники акціонерів володіють у сукупності
4 047 462 303 голосуючими акціями, що становить 99, 95 % від кількості голосів акціонерів
- власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право
брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 11 квітня 2016 р.
Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори
акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів,
які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і
загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань,
винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення
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кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з
використанням бюлетенів для голосування.
Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на
голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків,
встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
Голова зборів Тетева – Родюк І. О. повідомила, що Президію загальних зборів, Голову
Президії, Голову зборів та Секретаря зборів призначено Наглядовою радою Товариства,
відповідно до вимог Статуту Товариства, у наступному складі:
1. Начальник юридичного відділу ПАТ «ВКФ» Тетева-Родюк І. О. – Голова
Президії загальних зборів, Голова загальних зборів.
2. Т. в. о. Директора ПАТ «ВКФ» Косов М. Г. – член Президії загальних зборів.
3. Пшеворська О. А. – Секретар загальних зборів.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії
загальних зборів акціонерів.
Слухали:
Голову зборів Тетеву – Родюк І. О., яка повідомила, що є пропозиція Лічильну
комісію зборів обрати у наступному персональному складі:
1. Тимченко Т.Л. – Голова Лічильної комісії.
2. Левицький О.А. – член Лічильної комісії.
3. Лисенко В. В. – член Лічильної комісії.
Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.
Результати голосування з приводу першого питання порядку денного:
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною
кількістю голосів кожного акціонера):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:
1. Тимченко Т.Л. – Голова Лічильної комісії.
2. Левицький О.А. – член Лічильної комісії.
3. Лисенко В. В. – член Лічильної комісії.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до
Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової
редакції Статуту Товариства.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О. , яка доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ВКФ» шляхом його викладення у новій
редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ВКФ». Доручити підписати нову редакцію
Статуту ПАТ «ВКФ» т. в. о. Директора ПАТ «ВКФ» Косову М. Г.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
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«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ВКФ» шляхом його викладення у новій
редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ВКФ». Доручити підписати нову редакцію
Статуту ПАТ «ВКФ» т. в. о. Директора ПАТ «ВКФ» Косову М. Г.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положень
про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у
нових редакціях.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О. , яка доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження
річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Слухали:
Голову зборів Тетеву – Родюк І. О., яка виклала розгорнуту інформацію щодо річного
звіту Товариства за 2015 р. та запропонувала затвердити даний річний звіт Товариства за
2015 р.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Затвердити річний звіт ПАТ «ВКФ» за 2015 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт ПАТ «ВКФ» за 2015 р.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Слухали:
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Голову зборів Тетеву – Родюк І. О., яка за дорученням Наглядової ради доповіла
акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році. Зокрема, Доповідач виклала
акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Директора,
спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної
політики підприємства тощо.
Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та
Наглядової ради у 2015 році.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради за 2015 р. затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Наглядової ради за 2015 р. затвердити.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2015 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Слухали:
Т. в. о. Директора Товариства Косова М. Г., який доповів акціонерам про діяльність
Товариства у 2015 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді.
Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Директор Товариства сконцентрує
свою увагу у 2016 році.
Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Директора Товариства
у 2015 році.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Звіт Директора Товариства за 2015 р. затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Директора Товариства за 2015 р. затвердити.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2015
р.
Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015
р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Слухали:
Голову Ревізійної комісії Максимову Т. В., яка доповіла учасникам загальних зборів
акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2015 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що
Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності
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виконавчого органу Товариства. Проведеними перевірками Ревізійна комісія не виявила в
діях виконавчого органу зловживань та порушень чинного законодавства України. Крім того,
Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів
Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві
здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не
встановлено порушень та перекручень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки
підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» за 2015 р. затвердити.
Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «ВКФ» за 2015 р. затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» за 2015 р. затвердити.
Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «ВКФ» за 2015 р. затвердити.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності,
річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за
2015 р.
Слухали:
Головного бухгалтера Товариства Чемериську І. Б., яка доповіла акціонерам про
фінансові результати діяльності Товариства за 2015 р. та зазначила, що фінансовий результат
діяльності Товариства за звітний 2015 рік - чистий прибуток 51 783 тис. грн.
Доповідач також окреслила коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2016 році.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «ВКФ» 2015 р. Затвердити річну
фінансову звітність ПАТ «ВКФ» за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2015 р. у
розмірі 51 783 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати та
не сплачувати.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «ВКФ» 2015 р. Затвердити річну
фінансову звітність ПАТ «ВКФ» за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2015 р. у
розмірі 51 783 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати та
не сплачувати.

6

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення
повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О. , яка доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради
Товариства:
1. Яковенко Антон Вікторович – Голова Наглядової ради;
2. ТОВ «ЦЄКК», в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича – член
Наглядової ради;
3. ДП «КК «РОШЕН», в особі Директора Осіяненка Геннадія Леонідовича – член
Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради
Товариства:
1. Яковенко Антон Вікторович – Голова Наглядової ради;
2. ТОВ «ЦЄКК», в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича – член
Наглядової ради;
3. ДП «КК «РОШЕН», в особі Директора Осіяненка Геннадія Леонідовича – член
Наглядової ради.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів
Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових
договорів, що укладатимуться з членами Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно
до Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного
акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується
такий проект рішення:
№
П.І.Б. кандидата до Наглядової ради
Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
1
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
2
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
3
Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
4
Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів;
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затвердити умови цивільно-правового договору), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»

5

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради
публічного товариства здійснюється
виключно
шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№
Кількість голосів
П.І.Б. кандидата до Наглядової ради
Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних 4 047 462 303
1 річних зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних 4 047 462 303
2 річних зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
3 Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних 4 047 462 303
зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
4 Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних 4 047 462 303
річних зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
5 Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних 4 047 462 303
річних зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
ВИРІШИЛИ:
№
1
2
3
4
5

П.І.Б. обраного члена Наглядової ради
Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів;
затвердити умови цивільно-правового договору), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення
повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О. , яка доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:
1. Максимова Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
2. Романюк Алла Василівна – член Ревізійної комісії;
3. Пшеворська Оксана Антонівна – член Ревізійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
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ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
які зареєструвалися для участі
У річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Вінницька кондитерська фабрика»
№
з/п

ПІБ/назва особи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Юридичні особи
Тетева-Родюк за довіреністю від
ДП «КК «Рошен»
Тетева-Родюк за довіреністю від
ТОВ «ЦЕКК»
Яськова Людмила Петрівна
Дорошкевич Валентина Іллівна
Наголюк Людмила Миколаївна
Григоренко Галина Григорівна
Черешнюк Федір Йосипович
Черешнюк Ніна Оксентіївна
Самойлова Юлія Олександрівна
Ткачук Ніна Олексіївна
Панченко Ольга Анатоліївна
Панченко Валентина Петрівна
Рожньова Неля Михайлівна
Ковальська Любов Андріївна
Мороховець Ганна Миколаївна
Зеленчук Олександр
Ростиславович
Бурдейна Марія Пилипівна
Заєць Надія Михайлівна
Кльоб Олексій Ігнатович
Ребрик Аделя Іванівна
Травінська (Панченко) Таїсія
Василівна
Рубан (Семенюк) Марина Юріївна
Лінник Яків Ігнатієвич
Бондар Марія Антонівна
Крук Людмила Іванівна
Толстая Марія Михайлівна
Довгань Дмитро Ульянович
Дуржинський Дмитро Йосипович
Осавлюк Антоніна Михайлівна
Гуркач Любов Володимирівна
Моісеєва Ганна Єрофеївна
Абрамова Євдокія Тимофіївна
Католик Марія Петрівна
Зайка Неля Прокопівна
Гуменюк Сергій Віталійович
Шевченко Тетяна Василівна

Загальна
кількість акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих
акцій (шт).

4014405445

4014405445

33 056 858

33 056 858

3 000
39
39
39
39
2 000
39
39
39
3 000
3 000
3 000
78

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39

0

39
3 000
39
3 000

0
0
0
0

39

0

39
3 000
3 000
10 516
3 000
39
3 000
3 039
3 000
3 039
39
3 000
39
2 000
3 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Олійник Ольга Андріївна
Сергійчук Наталя Василівна
Гаврилова Євдокія Василівна
Пачевський Король Петрович
Куца Олена Павлівна
Слободянюк Ольга Семенівна
Лещенко Анастасія Мефодіївна
Гойда Тетяна Семенівна
Блащук Палагея Михайлівна
Годун Ніна Іванівна
Покровська Галина Дмитрівна
Антонюк Таїсія Пилипівна
Варчук Антоніна Цезарівна
Рафальська Надія Віталіївна
Дудка Олена Григорівна
Мисенко Євдокія Василівна
Головащенко Галина Степанівна
Кулакова Галина Сергіївна
Лук’яниця Людмила Антонівна
Попова Надія Омелянівна
Могила Володимир Павлович
Пасічник Галина Савівна
Наконечна Анастасія Сергіївна
Бацалай Леся Олександрівна
Ніколаєнко Володимир
Саверійович
Травінська Тетяна Ігнатівна
Калініна Ірина Петрівна
Самохвалова Валентина Іванівна
Паращук Микола Анатолійович
Борисенко Майя Захарівна
Бесперстова Олена Василівна
Марієнко Любов Григорівна
Марієнко Петро Михайлович
Сташенко Тетяна Ісмаілівна
Сташенко Борис Васильович
Рудзевич Галина Саввівна
Лисак Наталя Семенівна
Міляновський Михайло
Григорович
Сташко Дмитро Володимирович
Кісіль Валентина Григорівна
Іщук Світлана Іванівна
Резчиков Віктор Миколайович
Іванцова Ольга Устинівна
Ткачук Зоя Анатоліївна
Пікуль Олена Вікентіївна
Грибенча Сергій Іванович
Суприган Галина Семенівна
Антонюк Анісія Миколаївна
Тишковський Едуард

3 000
39
39
39
2 000
3 000
3 000
39
39
3 000
39
39
2 439
3 000
3 000
3 078
3 000
39
3 000
39
3 000
39
1 000
39

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39

0

2 200
3 000
39
39
1 000
3 000
39
39
39
39
39
3 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 000

0

39
3 000
39
39
1 000
3 000
3 039
39
39
39
6 039

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
На річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»
(далі – Товариство)
м. Вінниця
25 квітня 2016 р.
Лічильна комісія в складі:
1. Тимченко Т.Л. – Голова Лічильної комісії.
2. Левицький О.А. – член Лічильної комісії.
3. Лисенко В. В. – член Лічильної комісії.





склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 15 квітня 2016 р.
Час відкриття загальних зборів акціонерів: 11 :00.
Станом на 11.00 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/
представники акціонерів
загальною кількістю
94 особи, які у сукупності
володіють 4047604256 шт. простих іменних акцій, з них 2 акціонери/представники
акціонерів володіють у сукупності 4 047 462 303 голосуючими акціями, що
становить 99, 95 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій
Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в
загальних зборах акціонерів, станом на 11 квітня 2016 р.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань,
винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення
кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з
використанням бюлетенів для голосування.
Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на
голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків,
встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до
Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової
редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ВКФ» шляхом його викладення у новій
редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ВКФ». Доручити підписати нову редакцію
Статуту ПАТ «ВКФ» т. в. о. Директора ПАТ «ВКФ» Косову М. Г.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ВКФ» шляхом його викладення у новій
редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ВКФ». Доручити підписати нову редакцію
Статуту ПАТ «ВКФ» т. в. о. Директора ПАТ «ВКФ» Косову М. Г.
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З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положень
про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у
нових редакціях.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни та доповнення до положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження
річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт ПАТ «ВКФ» за 2015 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт ПАТ «ВКФ» за 2015 р.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради за 2015 р. затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Наглядової ради за 2015 р. затвердити.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2014
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Звіт Директора Товариства за 2015 р. затвердити.

р.
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ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Директора Товариства за 2015 р. затвердити.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2015
Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» за 2015 р. затвердити.
Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «ВКФ» за 2015 р. затвердити.

р.
р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» за 2015 р. затвердити.
Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «ВКФ» за 2015 р. затвердити.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності,
річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за
2015 р.
Проект рішення:
Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «ВКФ» 2015 р. Затвердити річну
фінансову звітність ПАТ «ВКФ» за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2015 р. у
розмірі 51 783 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати та
не сплачувати.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «ВКФ» 2015 р. Затвердити річну
фінансову звітність ПАТ «ВКФ» за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2015 р. у
розмірі 51 783 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати та
не сплачувати.

18

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення
повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради
Товариства:
1. Яковенко Антон Вікторович – Голова Наглядової ради;
2. ТОВ «ЦЄКК», в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича – член
Наглядової ради;
3. ДП «КК «РОШЕН», в особі Директора Осіяненка Геннадія Леонідовича – член
Наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради
Товариства: 1. Яковенко Антон Вікторович – Голова Наглядової ради;
2. ТОВ «ЦЄКК», в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича – член
Наглядової ради;
3. ДП «КК «РОШЕН», в особі Директора Осіяненка Геннадія Леонідовича – член
Наглядової ради.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів
Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових
договорів, що укладатимуться з членами Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
№
П.І.Б. кандидата до Наглядової ради
Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
1
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
2
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
3
Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
4
Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів;
затвердити умови цивільно-правового договору), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
5
Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради
публічного товариства здійснюється
виключно
шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№
Кількість голосів
П.І.Б. кандидата до Наглядової ради
Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних 4 047 462 303
1 річних зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних 4 047 462 303
2
річних зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
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представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних 4 047 462 303
зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних 4 047 462 303
річних зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних 4 047 462 303
річних зборів; затвердити умови цивільно-правового договору),
представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»

3

4

5

ВИРІШИЛИ:
№
1
2
3
4
5

П.І.Б. обраного члена Наглядової ради
Май Костянтин Владиславович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Гончар Тетяна Володимирівна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
Яковенко Антон Вікторович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»
Вовчановський Євген Іванович (обрати терміном до наступних річних зборів;
затвердити умови цивільно-правового договору), представник акціонера ТОВ «ЦЄКК»
Городнічев Олексій Петрович (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити
умови цивільно-правового договору), представник акціонера ДП «КК «РОШЕН»

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення
повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:
1. Максимова Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
2. Романюк Алла Василівна – член Ревізійної комісії;
3. Пшеворська Оксана Антонівна – член Ревізійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 047 462 303
голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:
1. Максимова Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
2. Романюк Алла Василівна – член Ревізійної комісії;
3. Пшеворська Оксана Антонівна – член Ревізійної комісії.
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання
членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових
договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
№
П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії
1
Трасківська Ольга Анатоліївна (обрати терміном до наступних річних зборів; затвердити

20

21

22

