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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів
акціонерів.
Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі
публічного розміщення акцій.
Затвердження результатів публічного розміщення акцій.
Затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій.
Внесення змін до Статуту Товариства (в тому числі пов’язаних зі збільшенням
статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів розміщення
акцій) шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції
Статуту 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 47 осіб, які у сукупності володіють 4 013 115 588 шт. простих іменних акцій, з
них 2 акціонери/представники акціонерів володіють у сукупності 4 013 062 303 (чотири мільярди
тринадцять мільйонів шістдесят дві тисячі триста три) голосуючими акціями, що становить 99, 99
% від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до
переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.
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
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. Директор ПАТ «ВКФ» Білик О. О. – член Президії загальних зборів.
3. Пшеворська О. А. – Секретар загальних зборів.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії
загальних зборів акціонерів.
Голова зборів Тетева – Родюк І. О., повідомила, що є пропозиція Лічильну комісію зборів
обрати у наступному персональному складі:
1. Мерцик Т. П. – Голова Лічильної комісії.
2. Червінський Я. В. – член Лічильної комісії.
3. Левицький О. А. – член Лічильної комісії.
4. Ковальчук А. І. - член Лічильної комісії
Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.
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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 4 013 062 303 голосів, що
становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 99 % від кількості
голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів,
які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.
«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.

1.
2.
3.
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ВИРІШИЛИ:
Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:
Мерцик Т. П. – Голова Лічильної комісії.
Червінський Я. В. – член Лічильної комісії.
Левицький О. А. – член Лічильної комісії.
Ковальчук А. І. - член Лічильної комісії

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів укладення договорів
з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій.
Слухали:
Директора ПАТ «ВКФ» Білика О. О., який нагадав присутнім, що 5 вересня 2014 р.
позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВКФ» прийняли рішення:
 збільшити статутний капітал ПАТ «ВКФ» шляхом публічного розміщення 34 400 000
(тридцять чотири мільйони чотириста тисяч) шт. додаткових простих іменних акцій
існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп.
за рахунок
додаткових внесків у розмірі 8 600 000 (вісім мільйонів шістсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.
 про публічне розміщення за ринковою вартістю 34 400 000 (тридцять чотири мільйони
чотириста тисяч) шт. додаткових простих іменних акцій ПАТ «ВКФ». Укладення договорів з
першими власниками у процесі публічного розміщення акцій ПАТ «ВКФ» провести у
період з 17.11.2014 р. по 06.10.2015 р. включно.
 укладення договорів з першими власниками акцій провести на фондовій біржі ПАТ
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206) згідно Правил та Регламенту біржі,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42 – 44 відповідно до вимог чинного
законодавства та внутрішніх документів біржі.
Доповідач зазначив, що згідно наданих документів, у визначений для подання письмових
заяв про придбання акцій та укладення договорів з першими власниками у процесі публічного
розміщення акцій, акціонером Товариства було подано 1 (одну) заяву на придбання акцій та
відповідно було укладено 1 (один) Договір з першим власником (Біржовий контракт № 694057 від
17.11.2014 р.) на загальну суму 860 000 000 (вісімсот шістдесят мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. в
оплату 34 400 000 (тридцять чотири мільйони чотириста тисяч) штук простих іменних акцій
додаткової емісії, за ціною розміщення однієї акції 25 (двадцять п’ять) грн. 00 (нуль) коп.
Доповідач повідомив, що таким чином загальна кількість розміщених простих іменних
акцій та номінальна вартість фактично розміщених та оплачених акцій у порівнянні із
запланованим обсягом становить 100 (сто) %. Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто
повністю.
Жодних заяв, пропозицій, зауважень, скарг з приводу строку та порядку подання
письмових заяв про придбання акцій, порядку оплати акцій, порядку укладення договорів з
першими власниками у процесі публічного розміщення акцій чи порушення прав акціонерів не
надходило.

Голова зборів Тетева-Родюк І. О. повідомила,
наступний проект рішення:

що

з даного питання пропонується
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Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі публічного
розміщення акцій, а саме укладено 1 (один) Договір з першим власникам (Біржовий контракт №
694057 від 17.11.2014 р.) у процесі публічного розміщення акцій на загальну суму 860 000 000
(вісімсот шістдесят мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. в оплату 34 400 000 (тридцять чотири мільйони
чотириста тисяч) штук простих іменних акцій додаткової емісії (ціна розміщення однієї акції 25
(двадцять п’ять) грн. 00 (нуль) коп.). Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю.
Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних
зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 062 303 голосів, що
становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 99 % від кількості
голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів,
які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.
«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 результати укладення договорів з першими власниками у процесі публічного
розміщення акцій, а саме укладено 1 (один) Договір з першим власникам (Біржовий контракт №
694057 від 17.11.2014 р.) у процесі публічного розміщення акцій на загальну суму 860 000 000
(вісімсот шістдесят мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. в оплату 34 400 000 (тридцять чотири мільйони
чотириста тисяч) штук простих іменних акцій додаткової емісії (ціна розміщення однієї акції 25
(двадцять п’ять) грн. 00 (нуль) коп.). Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів публічного
розміщення акцій.
Слухали:
Директора ПАТ «ВКФ» Білика О. О., який зазначив що загальна кількість розміщених
простих іменних акцій у розмірі 34 400 000 (тридцять чотири мільйони чотириста тисяч) шт. та
номінальна вартість фактично розміщених і оплачених акцій у порівнянні із запланованим обсягом
становить 100 (сто) %. Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю. Оплату акцій
додаткової випуску (емісії) здійснено у повному обсязі (ціна розміщення однієї акції 25 (двадцять
п’ять) грн. 00 (нуль) коп.).
У визначений для проведення публічного розміщення акцій строк, акціонером Товариства
було подано 1 (одну) заяву на придбання акцій та відповідно було укладено 1 (один) Договір з
першим власником у процесі публічного розміщення акцій (Біржовий контракт № 694057 від
17.11.2014 р.) на загальну суму 860 000 000 (вісімсот шістдесят мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. в
оплату 34 400 000 (тридцять чотири мільйони чотириста тисяч) штук простих іменних акцій
додаткової емісії (ціна розміщення однієї акції 25 (двадцять п’ять) грн. 00 (нуль) коп.).
Договір з першим власником у процесі публічного розміщення акцій (Біржовий контракт
№ 694057 від 17.11.2014 р.) сплачений повністю до дати проведення даних позачергових
загальних зборів акціонерів.
Жодних заяв, пропозицій, зауважень, скарг з приводу збільшення статутного капіталу
Товариства, проведення публічного розміщення акцій, порядку подання заяв на купівлю акцій,
укладення договорів та оплату акцій додаткового випуску (емісії) чи порушення прав акціонерів не
надходило.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. повідомила, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Затвердити результати публічного розміщення акцій. Загальна кількість розміщених
простих іменних акцій у кількості 34 400 000 (тридцять чотири мільйони чотириста тисяч) шт. та
номінальна вартість фактично розміщених і оплачених акцій у порівнянні із запланованим обсягом
становить 100 (сто) %. Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю. Оплату акцій
додаткової випуску (емісії) здійснено у повному обсязі - 860 000 000 (вісімсот шістдесят мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп., до дати проведення даних загальних зборів акціонерів.
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Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних
зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 062 303 голосів, що
становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 99 % від кількості
голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів,
які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.
«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 результати публічного розміщення акцій. Загальна кількість розміщених
простих іменних акцій у кількості 34 400 000 (тридцять чотири мільйони чотириста тисяч) шт. та
номінальна вартість фактично розміщених і оплачених акцій у порівнянні із запланованим обсягом
становить 100 (сто) %. Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю. Оплату акцій
додаткової випуску (емісії) здійснено у повному обсязі - 860 000 000 (вісімсот шістдесят мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп., до дати проведення даних загальних зборів акціонерів.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про результати
публічного розміщення акцій.
Слухали:
Директора ПАТ «ВКФ» Білика О. О., який детально ознайомив присутніх зі змістом Звіту
про результати публічного розміщення акцій ПАТ «ВКФ» та запропонував його затвердити.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. повідомила, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Затвердити Звіт про результати публічного розміщення акцій ПАТ «ВКФ» (проект Звіту
додається до даного протоколу).
Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних
зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 062 303 голосів, що
становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 99 % від кількості
голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів,
які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.
«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 Звіт про результати публічного розміщення акцій ПАТ «ВКФ».
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства (в тому
числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням
результатів розміщення акцій) шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження
нової редакції Статуту Товариства.
Слухали:
Директора ПАТ «ВКФ» Білика О. О., який повідомив про необхідність внесення змін до
Статуту Товариства, які пов’язані зі збільшенням статутного капталу Товариства, з урахуванням
результатів розміщення акцій.
А саме, п. 5.1. та п. 5.2. ст. 5 Статуту ПАТ «ВКФ» викласти у наступній редакції:
5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 012 876 000 грн. 00 (нуль) коп.
5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4 051 504 000 штук простих іменних акцій,
номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна.
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ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРОВ,
які зареєструвалися для участі
У Позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Вінницька кондитерська фабрика»
№

П.І.Б./Найменування

1.
2.
3.
4.

Загальна кількість акцій
(шт.)

ТОВ «ЦЄКК»
ДП «КК «Рошен»
Антонюк Анісія Миколаївна

33056858
3980005445
39

Сташенко Борис Васильович

39

5. Ратова Віра Констянтинівна
6. Тишковський
Едуард
Станіславович
7. Мандро Меланія Василівна
8. Ребрик Аделя Іванівна
9. Моїсеєва Ганна Єрофеївна
10. Годун Ніна Іванівна
11. Мельник Ганна Петрівна
12. Порощук Микола Анатолійович
13. Попова Надія Омелянівна
14. Завальнюк Тетяна Олександрівна
15. Довгань Дмитро Ул’янович
16. Дорошкевич Валентина Іллівна
17. Томченко Ганна Зіновіївна
18. Олійник Валентина Григорівна
19. Черешнюк Ніна Оксентіївна
20. Борисенко Майя Захарівна
21. Сташенко Тетяна Ісмаілівна
22. Пікуль Олена Вікентіївна
23. Король Віта Іванівна
24. Куца Олена Павлівна
25. Варчук Антоніна Цезарівна
26. Правінська Тетяна Ігнатівна
27. Кондратюк Галина Петрівна
28. Іванов Василь Борисович
29. Самохвалова Катерина Іванівна
30. Іванова Ольга Іванівна
31. Рудзевич Галина Саввівна
32. Мисенко Євдокія Василівна
33. Кльоб Олексій Ігнатович
34. Білоконь Петро Трифонович
35. Юрчик Микола Михайлович
36. Метельова Любов Михайлівна
37. Марущак Василь Васильович
38. Терешко Олександра Архипівна
39. Самойлова Юлія Олександрівна
40. Гойда Тетяна Семенівна
41. Грубар Терентій Тимофійович
42. Корчак Ольга Миколаївна
43. Мироховець Ганна Миколаївна

3078
6039
39
3000
3039
3000
39
39
39
39
39
39
39
39
2000
1000
39
3039
39
2000
2439
2200
39
39
39
1000
39
3078
39
39
3000
2320
39
39
39
39
2039
1000
78

Кількість голосуючих
акцій
33056858
3980005445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
На Позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»
(далі – Товариство)
м. Вінниця
15 червня 2015 р.
Лічильна комісія в складі:
1. Мерцик Тетяна Павлівна – Голова лічильної комісії.
2. Червінський Ярослав Вікторович – член лічильної комісії.
3. Левицький Олександр Анатолійович – член лічильної комісії.
4. Ковальчук Анна Іванівна - член лічильної комісії.





склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 15 червня 2015 р.
Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11 :00.
Станом на 11.00 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/
представники акціонерів загальною кількістю 47 осіб, які у сукупності володіють 4 013 115
588 шт. простих іменних акцій, з них 2 акціонери/представники акціонерів володіють у
сукупності 4 013 062 303 (чотири мільярди тринадцять мільйонів шістдесят дві тисячі
триста три) голосуючими акціями, що становить 99, 99 % від кількості голосів акціонерів
- власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають
право брати участь в загальних зборах акціонерів.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів укладення договорів
з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій.
Проект рішення:
Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі публічного
розміщення акцій, а саме укладено 1 (один) Договір з першим власникам (Біржовий контракт №
694057 від 17.11.2014 р.) у процесі публічного розміщення акцій на загальну суму 860 000 000
(вісімсот шістдесят мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. в оплату 34 400 000 (тридцять чотири мільйони
чотириста тисяч) штук простих іменних акцій додаткової емісії (ціна розміщення однієї акції 25
(двадцять п’ять) грн. 00 (нуль) коп.). Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 062 303 голосів, що
становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 99 % від кількості
голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів,
які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.
«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 результати укладення договорів з першими власниками у процесі публічного
розміщення акцій, а саме укладено 1 (один) Договір з першим власникам (Біржовий контракт №
694057 від 17.11.2014 р.) у процесі публічного розміщення акцій на загальну суму 860 000 000
(вісімсот шістдесят мільйонів) грн. 00 (нуль) коп. в оплату 34 400 000 (тридцять чотири мільйони
чотириста тисяч) штук простих іменних акцій додаткової емісії (ціна розміщення однієї акції 25
(двадцять п’ять) грн. 00 (нуль) коп.). Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю.
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З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів публічного
розміщення акцій.
Проект рішення:
Затвердити результати публічного розміщення акцій. Загальна кількість розміщених
простих іменних акцій у кількості 34 400 000 (тридцять чотири мільйони чотириста тисяч) шт. та
номінальна вартість фактично розміщених і оплачених акцій у порівнянні із запланованим обсягом
становить 100 (сто) %. Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю. Оплату акцій
додаткової випуску (емісії) здійснено у повному обсязі - 860 000 000 (вісімсот шістдесят мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп., до дати проведення даних загальних зборів акціонерів.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 062 303 голосів, що
становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 99 % від кількості
голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів,
які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.
«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 результати публічного розміщення акцій. Загальна кількість розміщених
простих іменних акцій у кількості 34 400 000 (тридцять чотири мільйони чотириста тисяч) шт. та
номінальна вартість фактично розміщених і оплачених акцій у порівнянні із запланованим обсягом
становить 100 (сто) %. Запланованого рівня розміщення акцій досягнуто повністю. Оплату акцій
додаткової випуску (емісії) здійснено у повному обсязі - 860 000 000 (вісімсот шістдесят мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп., до дати проведення даних загальних зборів акціонерів.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про результати
публічного розміщення акцій.
Проект рішення:
Затвердити Звіт про результати публічного розміщення акцій ПАТ «ВКФ» (проект Звіту
додається до даного протоколу).
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 062 303 голосів, що
становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 99 % від кількості
голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів,
які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів.
«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 Звіт про результати публічного розміщення акцій ПАТ «ВКФ».
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства (в тому
числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням
результатів розміщення акцій) шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження
нової редакції Статуту Товариства.
Слухали:
Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, які пов’язані зі збільшенням статутного капталу
Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.
А саме, п. 5.1. та п. 5.2. ст. 5 Статуту ПАТ «ВКФ» викласти у наступній редакції:
5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 012 876 000 грн. 00 (нуль) коп.
5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4 051 504 000 штук простих іменних акцій,
номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна.
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