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Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку
денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:
1. Богданова І. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Червінський Я. В. – член Лічильної комісії.
3. Левицький О. А. – член Лічильної комісії.
4. Гонтарук М. Р. – член Лічильної комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів
акціонерів.
3. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій
редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про
наслідки розгляду звіту.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6.Звіт Директора Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу
Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.
9.Визначення порядку розподілу прибутку за 2013 р. Розгляд питання про затвердження розміру
річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
10.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради
Товариства.
11.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно
– правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства ,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії
Товариства.
13.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14.Затвердження Договорів (Угод).
15.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
Відкрила роботу загальних зборів Голова Наглядової ради ПАТ «ВКФ» Мартинович Т. П.
та надала слово Голові Реєстраційної комісії Скрипаченко Г. І. для оголошення результатів
реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.
Голова Реєстраційної комісії Скрипаченко Г. І. доповіла про те, що станом на 11.00 для
участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів
загальною кількістю 52 (п’ятдесят дві) особи, які у сукупності володіють 4 013 116 298 (чотири
мільярди тринадцять мільйонів сто шістнадцять тисяч двісті дев’яносто вісім) шт. простих іменних
акцій, що складає 99, 9 % від Статутного капіталу Товариства.
Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 р.
«загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них
акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 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.
Голова Наглядової ради ПАТ «ВКФ» Мартинович Т. П. повідомила, що Президію
загальних зборів, Голову Президії, Голову зборів та Секретаря зборів призначено Наглядовою
радою Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства (Протокол № б/н засідання
Наглядової ради ПАТ «ВКФ» від 3 березня 2014 р.), у наступному складі:
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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.
Голова зборів Тетева – Родюк І. О. зазначила, що одна голосуюча акція надає акціонеру
один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах
Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного
проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Голова зборів Тетева – Родюк І. О. внесла пропозицію прийняти рішення з процедурних
питань порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборів акціонерів Лічильну
комісію, затвердити Регламент проведення зборів.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії
загальних зборів акціонерів.
Голова зборів, повідомила, що є пропозиція Лічильну комісію зборів обрати у наступному
складі:
1. Богданова І. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Червінський Я. В. – член Лічильної комісії.
3. Левицький О. А. – член Лічильної комісії.
4. Гонтарук М. Р. – 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 4 013 116 298 голосів,
що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«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.
4.

ВИРІШИЛИ:
Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:
Богданова І. М. – Голова Лічильної комісії.
Червінський Я. В. – член Лічильної комісії.
Левицький О. А. – член Лічильної комісії.
Гонтарук М. Р. – член Лічильної комісії.

-

ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту
проведення загальних зборів акціонерів.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. запропонувала затвердити наступний Регламент
проведення зборів:
на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи
виступ;
запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.
на кожну відповідь та коментар;
загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку
денного – до 40 хвилин.
Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.
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Результати голосування з приводу другого питання порядку денного:
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною
кількістю голосів кожного акціонера):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 116 298 голосів,
що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«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 наступний регламент проведення зборів:
на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь
чи виступ;
запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.
на кожну відповідь та коментар;
загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку
денного – до 40 хвилин.

З ТРЕТЬОГО 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:
Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію
Статуту Товариства.
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 4 013 108 638 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 117 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 7 437
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.
редакцію Статуту Товариства.

Не затверджувати нову

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження
річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який навів розгорнуту інформацію щодо річного звіту
Товариства за 2013 р. та запропонував затвердити даний річний звіт Товариства за 2013 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 2013 р.
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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 4 013 112 114 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 39
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт ПАТ «ВКФ» за 2013 р.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Слухали:
Голову Наглядової ради Товариства Мартинович Т. П., яка доповіла акціонерам про
роботу Наглядової ради Товариства у 2013 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 2013 році.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради за 2013 р. затвердити.
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 4 013 116 153 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 39
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Наглядової ради за 2013 р. затвердити.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2013 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який доповів акціонерам про діяльність Товариства
у 2013 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 2014 році.
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Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Директора Товариства
2013 році.

у

Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Звіт Директора Товариства за 2013 р. затвердити.
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 4 013 116 153 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«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 39 голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Директора Товариства за 2013 р. затвердити.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2013 р.
Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 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 2013 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що
Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності
Директора Товариства. Проведеними перевірками Ревізійна комісія не виявила в діях Директора
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 2013 р. затвердити.
Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «ВКФ» за 2013 р. затвердити.
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 4 013 110 075 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 000 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 78
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 3 039 голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
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ВИРІШИЛИ:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» за 2013 р. затвердити.
Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «ВКФ» за 2013 р. затвердити.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної
фінансової звітності Товариства за 2013 р.
Слухали:
Головного бухгалтера Товариства Сумак Т. М., яка доповіла акціонерам про фінансові
результати діяльності Товариства за 2013 р. та зазначила, що фінансовий результат діяльності
Товариства за звітний 2013 рік - чистий прибуток 109 983 тис. грн.
Доповідач також окреслила коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2014 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» 2013 р. Затвердити річну
фінансову звітність ПАТ «ВКФ» за 2013 р.
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 4 013 110 075 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 000 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 78
голосами.
 «Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 3 039 голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «ВКФ»
фінансову звітність ПАТ «ВКФ» за 2013 р.

2013

р. Затвердити річну

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподілу прибутку за
2013 р. Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
передбачених чинним законодавством.
Слухали:
Головного бухгалтера ПАТ «ВКФ» Сумак Т. М., яка зазначила, що фінансовий результат
діяльності Товариства за звітний 2013 рік - чистий прибуток 109 983 тис. грн.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2013 р. у розмірі 109 983 тис. грн. направити
на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
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 4 013 071 571 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 30 149 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 10 516
голосами.
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«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 3 956 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2013 р. у розмірі 109 983 тис.
направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

грн.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення
повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О., яка повідомила, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради Товариства.
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 4 013 106 797 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 78
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 317 голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради Товариства.
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів
Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голову зборів Тетева-Родюк І. О., яка повідомила, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Не обирати членів Наглядової ради Товариства. Не затверджувати умови цивільно –
правових договорів, що укладатимуться с членами Наглядової ради Товариства.
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 4 013 104 719 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 2 039 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 78
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 356 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
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Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Не обирати членів Наглядової ради Товариства. Не затверджувати умови цивільно –
правових договорів, що укладатимуться с членами Наглядової ради Товариства.
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення
повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О., яка повідомила, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку з закінченням терміну на який
було обрано:
 Максимова Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії Товариства
 Чемериська Ірина Борисівна – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська Оксана Антонівна – член Ревізійної комісії Товариства.
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 4 013 097 477 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 7 398
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 317 голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку з закінченням терміну на який
було обрано:
 Максимова Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії Товариства
 Чемериська Ірина Борисівна – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська Оксана Антонівна – член Ревізійної комісії Товариства.
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів
Ревізійної комісії Товариства.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до
п. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Ревізійної комісії акціонерного
товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Обрати Ревізійну комісію Товариства, на період до дати наступних Річних загальних зборів
акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:
1.Максимова Тетяна Володимирівна (1965 р. народження; володіє 39 шт. простих
іменних акцій Емітента; освіта вища; обіймає посаду голови профкому ПАТ «ВКФ»; особа
непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю не має; є письмова заява кандидата на обрання членом Ревізійної комісії
Товариства.). Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «ЦЄКК»; є письмова
заява кандидата на обрання членом Ревізійної комісії – член Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ».
2. Романюк Алла Василівна (1972 р. народження; акціями Емітента не володіє; освіта
вища; обіймає посаду контролера КПС ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" та за сумісництвом
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заступником голови профкому ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; особа непогашеної
(незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
не має; є письмова заява кандидата на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.). Особа, що
внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «ЦЄКК»; є письмова заява кандидата на обрання
членом Ревізійної комісії – член Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ».
3.Пшеворська Оксана Антонівна (1976 р. народження; володіє 0 шт. простих іменних
акцій Емітента; освіта вища; обіймає посаду начальника загального відділу ПАТ «Вінницька
кондитерська фабрика»; особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні
посади та/або займатись певною діяльністю не має; є письмова заява кандидата на обрання
членом Ревізійної комісії Товариства.). Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ДП
«КК «Рошен»; є письмова заява кандидата на обрання членом Ревізійної комісії - член Ревізійної
комісії ПАТ «ВКФ».
Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних
зборів та його невід’ємною частиною, результати голосування.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Ревізійної комісії
публічного товариства здійснюється
виключно
шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№
П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії
Кількість голосів
1 Максимова Тетяна Володимирівна
4 013 099 643
2 Романюк Алла Василівна
4 013 081 331
3 Пшеворська Оксана Антонівна
4 013 111 906
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 318 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Обрати Ревізійну комісію Товариства, на період до дати наступних Річних загальних
зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:
1. Максимова Тетяна Володимирівна – член Ревізійної комісії.
2. Романюк Алла Василівна – член Ревізійної комісії.
3. Пшеворська Оксана Антонівна – член Ревізійної комісії.
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів (Угод).
Слухали:
Голову зборів Тетеву - Родюк І. О., яка повідомила, що з даного питання пропонується
такий проект рішення:
Затвердити Договори(Угоди) Товариства, що були вчинені та будуть вчинені
у сумі
зобов’язань що перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень, у період з 1 березня 2013 року по 31
грудня 2014 року.
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 4 013 096 160 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 2 359 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 117
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 12 556 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
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ВИРІШИЛИ:
Затвердити Договори(Угоди) Товариства, що були вчинені та будуть вчинені у сумі
зобов’язань що перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень, у період з 1 березня 2013 року по 31
грудня 2014 року.
З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення
значних правочинів.
Слухали:
Голову зборів Тетеву - Родюк І. О., яка повідомила, що з даного питання пропонується
такий проект рішення:
Прийняти рішення про продаж Публічним акціонерним товариством «Вінницька
кондитерська
фабрика»
Публічному
акціонерному
товариству
«Бершадьмолоко»
молочноконсервного комбінату, який розташований за адресою: Урочище Кабачок, 12-А, на
території Стрижавської селищної ради, Вінницького р-ну, Вінницької обл.
Надати Директору Товариства повноваження на:
1) укладання договорів купівлі-продажу наступного майна, пов’язаного з продажем
молочноконсервного комбінату, в тому числі, але не обмежуючись цим:
- договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: Урочище Кабачок, 12-А, на
території Стрижавської селищної ради, Вінницького р-ну, Вінницької обл., за ціною, що не менше
1 872 000 (один мільйон вісімсот сімдесят дві тисячі) гривень, не враховуючи податок на додану
вартість,
- договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: Урочище Кабачок, 12-А, на
території Стрижавської селищної ради, Вінницького р-ну, Вінницької обл. за ціною, що не менше
255 304 000 (двісті п’ятдесят п’ять мільйонів триста чотири тисячі ) гривень, не враховуючи
податок на додану вартість,
- договорів купівлі-продажу обладнання, інвентарю та інших товарно-матеріальних
цінностей за ціною, що не менше 371 477 000 (триста сімдесят один мільйон чотириста сімдесят
сім тисяч ) гривень, не враховуючи податок на додану вартість, тощо,
з визначенням інших умов таких договорів на власний розсуд;
2) укладання у майбутньому всіх наступних змін та доповнень до таких договорів;
3) вчинення будь-яких інших дій, пов’язаних з відчуженням молочноконсервного
комбінату.
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 4 013 099 521 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 117 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 7 117
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 437 голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення про продаж Публічним акціонерним товариством «Вінницька
кондитерська фабрика»
Публічному акціонерному товариству «Бершадьмолоко»
молочноконсервного комбінату, який розташований за адресою: Урочище Кабачок, 12-А, на
території Стрижавської селищної ради, Вінницького р-ну, Вінницької обл.
Надати Директору Товариства повноваження на:
1) укладання договорів купівлі-продажу наступного майна, пов’язаного з продажем
молочноконсервного комбінату, в тому числі, але не обмежуючись цим:
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ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРОВ,
які зареєструвалися для участі
У Річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Вінницька кондитерська фабрика»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

П.І.Б./Найменування

Кількість акцій (шт.)

Іванцова Ольга Устинівна

1 000

Грубар Терентій Тимофійович

2 039

Сташенко Борис Васильович

39

Черешнюк Ніна Овксентіївна

2 000

Ільницький Микола Федорович

39

Зайдель Василь Леонтійович

39

Рудзевич Галина Савівна

39

Антонюк Анісія Миколаївна

39

Карпінська Надія Кузьмівна

39

Гойда Тетяна Семенівна

39

Задорожний Микола Васильович

39

Андрощук Любов Олексіївна

39

Самойлова Юлія Олександрівна

39

Моїсеєва Ганна Єрофеівна

3 039

Шведун Валентина Григорівна

1 000

Нечипорук Ганна Дем’янівна

2 000

Русанова Лідія Вікторівна

39

Клименко Марко Валентинович

39

Сазонова Олександра Дмитрівна

2 800

Січкоріз Степан Васильович

39

Гуменна Наталія Констянтинівна

39

Пуржинський Дмитро Йосипович

3 000

Завальнюк Тетяна Олександрівна

39

Поліщук Василь Іванович

39

15

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Романовська Галина Юхимівна

1 000

Зелениця Антоніна Григорівна

3 000

Педоренко Анастасія Степанівна
Дудка Олена Григорівна

39
3 000

Попова Надія Омелянівна

39

Гаврилова Євдокія Василівна

39

Тишковський Едуард Станіславович

6 039

Ребрик Аделя Іванівна

3 000

Годун Ніна Іванівна

3 000

Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація
«Рошен» (Тетева-Родюк Ірина Олександрівна –
представник за довіреністю акціонера)
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Центрально-Європейська кондитерська компанія»
(Тетева-Родюк Ірина Олександрівна – представник за
довіреністю акціонера)

3 980 005 445

33 032 858

Метельова Любов Миколаївна

2 320

Калініна Ірина Петрівна

3000

Варчук Антоніна Цезарівна

2 439

Лічман Зінаїда Миколаївна

3 000

Резчиков Віктор Миколайович
Рожньова Неля Михайлівна

39
3 000

Паращук Микола Анатолійович

39

Мороховець Ганна Миколаївна

78

Мартинюк Микола Васильович

1 000

Крук Людмила Іванівна

10 516

Олійник Ольга Андріївна

3 000

Маковійчук Раїса Михайлівна

800

Кисельова Марія Прокопівна

3 000

Лукяниця Людмила Антонівна

3 000

Гехман Мюда Мойсеївна
Шевченко Тетяна Василівна

106
3 000
16

17

18

19

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
На Річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»
(далі – Товариство)
м. Вінниця

20 березня 2014 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова лічильної комісії Богданова І. М.
Члени лічильної комісії:
Червінський Я. В.
Левицький О. А.
Гонтарук М. Р.
склала даний протокол про наступне:




-

Дата проведення загальних зборів: 20 березня 2014 р.
Час відкриття загальних зборів акціонерів – 11 :00.
Станом на 11.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися 52 (п’ятдесят
два) акціонери/представники акціонерів, які у сукупності володіють 4 013 116 298 (чотири
мільярди тринадцять мільйонів сто шістнадцять тисяч двісті дев’яносто вісім) шт. простих
іменних акцій, що становить 99, 9 % від Статутного капіталу Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту
проведення загальних зборів акціонерів.
Пропозиція:
Затвердити наступний Регламент проведення зборів:
на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи
виступ;
запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.
на кожну відповідь та коментар;
загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку
денного – до 40 хвилин.
Результати голосування з приводу другого питання порядку денного:
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною
кількістю голосів кожного акціонера):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 116 298 голосів,
що складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«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 наступний регламент проведення зборів:
на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь
чи виступ;
запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.
на кожну відповідь та коментар;
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-

загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку
денного – до 40 хвилин.

З ТРЕТЬОГО 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:
Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства. Не затверджувати нову редакцію
Статуту Товариства.




ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 108 638 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 117 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 7 437
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.
редакцію Статуту Товариства.

Не затверджувати нову

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження
річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт ПАТ «ВКФ» за 2013 р.




ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 112 114 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 39
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт ПАТ «ВКФ» за 2013 р.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради за 2013 р. затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 116 153 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
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«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 39
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Наглядової ради за 2013 р. затвердити.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2013 р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Звіт Директора Товариства за 2013 р. затвердити.




ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 116 153 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«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 39 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Директора Товариства за 2013 р. затвердити.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2013 р.
Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття
рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» за 2013 р. затвердити.
Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «ВКФ» за 2013 р. затвердити.




ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 110 075 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 000 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 78
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 3 039 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» за 2013 р. затвердити.
Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «ВКФ» за 2013 р. затвердити.
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З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної
фінансової звітності Товариства за 2013 р.
Проект рішення:
Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «ВКФ» 2013 р. Затвердити річну
фінансову звітність ПАТ «ВКФ» за 2013 р.





ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 110 075 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 000 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 78
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 3 039 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «ВКФ»
фінансову звітність ПАТ «ВКФ» за 2013 р.

2013

р. Затвердити річну

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку розподілу прибутку за
2013 р. Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
передбачених чинним законодавством.
Проект рішення:
Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2013 р. у розмірі 109 983 тис. грн. направити
на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.




ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 071 571 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 30 149 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 10 516
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 3 956 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2013 р. у розмірі 109 983 тис.
направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

грн.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення
повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 106 797 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 78
голосами.
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«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 317 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Не припиняти повноваження (не відкликати) членів Наглядової ради Товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів
Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільноправових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Не обирати членів Наглядової ради Товариства. Не затверджувати умови цивільно –
правових договорів, що укладатимуться с членами Наглядової ради Товариства.




ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 104 719 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 2 039 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 78
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 356 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Не обирати членів Наглядової ради Товариства. Не затверджувати умови цивільно –
правових договорів, що укладатимуться с членами Наглядової ради Товариства.
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про припинення
повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку з закінченням терміну на який
було обрано:
 Максимова Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії Товариства
 Чемериська Ірина Борисівна – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська Оксана Антонівна – член Ревізійної комісії Товариства.




ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 097 477 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 7 398
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 11 317 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
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ВИРІШИЛИ:
Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку з закінченням терміну на який
було обрано:
 Максимова Тетяна Володимирівна – Голова Ревізійної комісії Товариства
 Чемериська Ірина Борисівна – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська Оксана Антонівна – член Ревізійної комісії Товариства.
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання членів
Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Обрати Ревізійну комісію Товариства, на період до дати наступних Річних загальних зборів
акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:
1.Максимова Тетяна Володимирівна (1965 р. народження; володіє 39 шт. простих
іменних акцій Емітента; освіта вища; обіймає посаду голови профкому ПАТ «ВКФ»; особа
непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись
певною діяльністю не має; є письмова заява кандидата на обрання членом Ревізійної комісії
Товариства.). Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «ЦЄКК»; є письмова
заява кандидата на обрання членом Ревізійної комісії – член Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ».
2. Романюк Алла Василівна (1972 р. народження; акціями Емітента не володіє; освіта
вища; обіймає посаду контролера КПС ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" та за сумісництвом
заступником голови профкому ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; особа непогашеної
(незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
не має; є письмова заява кандидата на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.). Особа, що
внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «ЦЄКК»; є письмова заява кандидата на обрання
членом Ревізійної комісії – член Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ».
3.Пшеворська Оксана Антонівна (1976 р. народження; володіє 0 шт. простих іменних
акцій Емітента; освіта вища; обіймає посаду начальника загального відділу ПАТ «Вінницька
кондитерська фабрика»; особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні
посади та/або займатись певною діяльністю не має; є письмова заява кандидата на обрання
членом Ревізійної комісії Товариства.). Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ДП
«КК «Рошен»; є письмова заява кандидата на обрання членом Ревізійної комісії - член Ревізійної
комісії ПАТ «ВКФ».
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Ревізійної комісії
публічного товариства здійснюється
виключно
шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№
П.І.Б. кандидата до Ревізійної комісії
Кількість голосів
1 Максимова Тетяна Володимирівна
4 013 099 643
2 Романюк Алла Василівна
4 013 081 331
3 Пшеворська Оксана Антонівна
4 013 111 906
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 318 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Обрати Ревізійну комісію Товариства, на період до дати наступних Річних загальних
зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:
 Максимова Тетяна Володимирівна – член Ревізійної комісії.
 Романюк Алла Василівна – член Ревізійної комісії.
 Пшеворська Оксана Антонівна – член Ревізійної комісії.
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З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів (Угод).
Проект рішення:
Затвердити Договори(Угоди) Товариства, що були вчинені та будуть вчинені
у сумі
зобов’язань що перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень, у період з 1 березня 2013 року по 31
грудня 2014 року.




ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 096 160 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 2 359 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 117
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 12 556 голосами.
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників акціонерів
не надійшли бюлетені із загальною кількістю 106 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити Договори(Угоди) Товариства, що були вчинені та будуть вчинені у сумі
зобов’язань що перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень, у період з 1 березня 2013 року по 31
грудня 2014 року.
З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення
значних правочинів.
Проект рішення:
Прийняти рішення про продаж Публічним акціонерним товариством «Вінницька
кондитерська
фабрика»
Публічному
акціонерному
товариству
«Бершадьмолоко»
молочноконсервного комбінату, який розташований за адресою: Урочище Кабачок, 12-А, на
території Стрижавської селищної ради, Вінницького р-ну, Вінницької обл.
Надати Директору Товариства повноваження на:
1) укладання договорів купівлі-продажу наступного майна, пов’язаного з продажем
молочноконсервного комбінату, в тому числі, але не обмежуючись цим:
- договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: Урочище Кабачок, 12-А, на
території Стрижавської селищної ради, Вінницького р-ну, Вінницької обл., за ціною, що не менше
1 872 000 (один мільйон вісімсот сімдесят дві тисячі) гривень, не враховуючи податок на додану
вартість,
- договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: Урочище Кабачок, 12-А, на
території Стрижавської селищної ради, Вінницького р-ну, Вінницької обл. за ціною, що не менше
255 304 000 (двісті п’ятдесят п’ять мільйонів триста чотири тисячі ) гривень, не враховуючи
податок на додану вартість,
- договорів купівлі-продажу обладнання, інвентарю та інших товарно-матеріальних
цінностей за ціною, що не менше 371 477 000 (триста сімдесят один мільйон чотириста сімдесят
сім тисяч ) гривень, не враховуючи податок на додану вартість, тощо,
з визначенням інших умов таких договорів на власний розсуд;
2) укладання у майбутньому всіх наступних змін та доповнень до таких договорів;
3) вчинення будь-яких інших дій, пов’язаних з відчуженням молочноконсервного
комбінату.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 4 013 099 521 голосів, що
складає 99,9 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99,9 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 117 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 7 117
голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 9 437 голосами.
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