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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. Гонтарук М.Р. – член Лічильної комісії.
3. Мерцик Т.П. – член Лічильної комісії.
Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на
загальних зборах акціонерів
Товариства додається до даного Протоколу та є його невід’ємною частиною.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів
акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів
акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів
акціонерів.
4.Розгляд питання про затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій.
5.Прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій.
6.Розгляд питання про затвердження результатів приватного розміщення акцій.
7.Розгляд питання про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
8.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у
новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
Відкрила роботу загальних зборів Голова Загальних зборів ПАТ «ВКФ» ТетеваРодюк І. О. 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 36 (тридцять шість) осіб, які у сукупності володіють 813 065 698 (вісімсот
тринадцять мільйонів шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто вісім) шт. простих іменних акцій,
що складає 99, 5 % 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 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 рішення Наглядової ради щодо призначення, відповідно до вимог Статуту,
Голови зборів та Секретаря зборів, а також затвердити Регламент проведення 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 складі:
1. Богданова І.М. – Голова Лічильної комісії.
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2. Гонтарук М.Р. – член Лічильної комісії.
3. Мерцик Т.П. – 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 813 065 698 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 (нуль)
голосами.
ВИРІШИЛИ:
Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:
1. Богданова І.М. – Голова Лічильної комісії.
2. Гонтарук М.Р. – член Лічильної комісії.
3. Мерцик Т.П. – член Лічильної комісії.
ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та
Секретаря загальних зборів акціонерів.
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 (Протокол № б/н засідання Наглядової ради ПАТ «ВКФ»
від 12 вересня 2013 р.), 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. Представник акціонера ПАТ «ВКФ» Галушкіна Я. Б. – член Президії загальних
зборів.
4. Пшеворська О.А. – Секретар загальних зборів.
Доповідач зазначила, що враховуючи вищенаведене Загальним зборам пропонується
затвердити рішення Наглядової ради, щодо призначення Тетевої-Родюк І. О. Головою зборів,
Скрипаченка П. В. Секретарем зборів.
Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.
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 813 065 698 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 (нуль)
голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити рішення Наглядової ради, щодо призначення Тетевої-Родюк І. О.
Головою зборів, Пшеворської О.А. Секретарем зборів.

-

ТРЕТЄ 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.;
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-

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.

Результати голосування з приводу третього питання порядку денного:
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною
кількістю голосів кожного акціонера):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 065 698 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 (нуль)
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 ЧЕТВЕРТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій.
Слухали:
Представника акціонерів Галушкіну Я. Б., яка нагадала акціонерам, що 25 лютого 2013
р. річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ «ВКФ» прийняли наступні рішення:
 Збільшити статутний капітал Товариства шляхом приватного розміщення
3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) шт. простих іменних додаткових
акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. за
рахунок додаткових внесків у розмірі 800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.
 Здійснити приватне розміщення 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) шт.
простих іменних додаткових акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25
(двадцять п’ять) коп.
за рахунок додаткових внесків у розмірі 800 000 000
(вісімсот мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.
 Реалізація переважного права акціонерами на придбання акцій Товариства, що
розміщуються, здійснюється у строк з 30.04.2013 р. по 31.05.2013 р. включно.
 Дата початку 1 (першого) етапу розміщення: 01.06.2013 р.
 Дата закінчення 1 (першого) етапу розміщення: 27.06.2013 р.
 Дата початку 2 (другого) етапу розміщення: 28.06.2013 р.
 Дата закінчення 2 (другого) етапу розміщення: 28.07.2013 р.
Доповідач повідомила присутніх про те, що згідно наданих документів, у визначений для
подання письмових заяв про придбання акцій та укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій, акціонерами Товариства було подано 3 (три) заяви на
придбання акцій та відповідно було укладено 3 (три) Договори з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій на загальну суму 832 000 000 (вісімсот тридцять два мільйони) грн.
00 (нуль) коп. в оплату 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) штук простих іменних
акцій додаткової емісії, за ціною розміщення однієї акції 0 (нуль) грн. 26 (двадцять шість) коп.
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Договори, укладені з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на
першому етапі:
1. Договір № 1/1.1 від 3 червня 2013 р. про придбання 1488 (одна тисяча чотириста
вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій на загальну суму 386 (триста вісімдесят
шість) грн. 88 (вісімдесят вісім). Вказані грошові кошти в повній сумі зараховані та
оприбутковані Товариством, як грошові кошти в оплату за прості іменні акції додаткового
випуску (емісії) акцій приватного розміщення.
2. Договір № 1/1 від 3 червня 2013 р. про придбання 3 054 400 000 (три мільярди п’ятдесят
чотири мільйони чотириста тисяч) штук простих іменних акцій на загальну суму
794 144 000 (сімсот дев’яносто чотири мільйони сто сорок чотири тисячі) грн. 00 (нуль)
коп. Вказані грошові кошти в повній сумі зараховані та оприбутковані Товариством, як
грошові кошти в оплату за прості іменні акції додаткового випуску (емісії) акцій
приватного розміщення.
Договір, укладений з першим власникам у процесі приватного розміщення акцій на другому
етапі:
1. Договір № 1/2 від 28 червня 2013 р. про придбання 145 598 512 (сто сорок п’ять мільйони
п’ятсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот дванадцять) штук простих іменних акцій на загальну
суму 37 855 613 (тридцять сім мільйони вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч шістсот
тринадцять) грн. 12 (дванадцять) коп. Вказані грошові кошти в повній сумі зараховані та
оприбутковані Товариством, як грошові кошти в оплату за прості іменні акції додаткового
випуску (емісії) акцій приватного розміщення.
Доповідач зазначила, 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 приватного розміщення акцій чи порушення прав акціонерів не
надходило.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій, а саме укладено 3 (три) Договори з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій на загальну суму 832 000 000 (вісімсот тридцять два мільйони) грн. 00 (нуль)
коп. в оплату 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) штук простих іменних акцій
додаткової емісії (ціна розміщення однієї акції 0 (нуль) грн. 26 (двадцять шість) коп.).
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 813 052 542 голосів, що
складає 99, 99 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 078 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 10 078
голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій, а саме укладено 3 (три) Договори з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій на загальну суму 832 000 000 (вісімсот тридцять два
мільйони) грн. 00 (нуль) коп. в оплату 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) штук
простих іменних акцій додаткової емісії (ціна розміщення однієї акції 0 (нуль) грн. 26
(двадцять шість) коп.).
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З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про дострокове
закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій.
Слухали:
Представника акціонерів Галушкіну Я. Б., яка зазначила, що станом на 28 червня 2013
р. (другий етап розміщення) укладено Договори, згідно з якими розміщено 3 200 000 000 (три
мільярди двісті мільйонів) шт. простих іменних додаткових акцій, що становить 100 (сто) %
запланованого рівня емісії. У зв’язку з цим є пропозиція прийняти рішення та затвердити
дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Прийняти рішення та затвердити дострокове закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій, а саме станом на 28 червня 2013 р. (другий
етап розміщення) укладено договори, згідно з якими розміщено 3 200 000 000 (три мільярди двісті
мільйонів) шт. простих іменних додаткових акцій, що становить 100 (сто) % запланованого рівня
емісії.
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 813 034 504 голосів, що
складає 99, 99 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 078 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 28 116
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів надійшло 36 (тридцять шість) бюлетенів із загальною кількістю
813 065 698 (вісімсот тринадцять мільйонів шістдесят п’ять тисяч шістсот
дев’яносто вісім) голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення та затвердити дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, а саме станом на 28 червня
2013 р. (другий етап розміщення) укладено договори, згідно з якими розміщено 3 200 000 000
(три мільярди двісті мільйонів) шт. простих іменних додаткових акцій, що становить 100
(сто) % запланованого рівня емісії.
З ШОСТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання
про
затвердження результатів приватного розміщення акцій.
Слухали:
Представника акціонерів Галушкіну Я. Б., яка зазначила, що загальна кількість
розміщених простих іменних акцій у розмірі 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) 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
0 грн. 26 коп.).
У визначений для проведення
приватного розміщення акцій строк, акціонерами
Товариства було подано 3 (три) заяви на придбання акцій та відповідно було укладено 3 (три)
Договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій на загальну суму
832 000 000 (вісімсот тридцять два мільйони) грн. 00 (нуль) коп. в оплату 3 200 000 000 (три
мільярди двісті мільйонів) штук простих іменних акцій додаткової емісії (ціна розміщення однієї
акції 0 (нуль) грн. 26 (двадцять шість) коп.). А саме:
1. Договір № 1/1.1 від 3 червня 2013 р. про придбання 1488 (одна тисяча чотириста
вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій на загальну суму 386 (триста вісімдесят
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шість) грн. 88 (вісімдесят вісім) коп. Вказані грошові кошти в повній сумі зараховані та
оприбутковані Товариством, як грошові кошти в оплату за прості іменні акції додаткового
випуску (емісії) акцій приватного розміщення. Договір сплачений повністю наступним
чином:
Сплачена сума
Квитанція про сплату
% сплати
По квитанції, грн.
№_
дата
386 (триста вісімдесят шість) грн. 88 Квитанція
про 10.05.2013 р.
100
(вісімдесят вісім) коп.
сплату № 11436.48.1
(сто) %
ВСЬОГО: 386 (триста вісімдесят шість) грн. 88 (вісімдесят вісім) коп.

2. Договір № 1/1 від 3 червня 2013 р. про придбання 3 054 400 000 (три мільярда п’ятдесят
чотири мільйона чотириста тисяч) штук простих іменних акцій на загальну суму
794 144 000 (сімсот дев’яносто чотири мільйони сто сорок чотири тисячі) грн. 00 (нуль)
коп. Вказані грошові кошти в повній сумі зараховані та оприбутковані Товариством, як
грошові кошти в оплату за прості іменні акції додаткового випуску (емісії) акцій
приватного розміщення. Договір сплачений повністю наступним чином:
% сплати

100
(сто) %

Сплачена сума
По платіжним дорученням, грн.
61 021 353 (шістдесят один мільйон
двадцять одна тисяча триста п’ятдесят
три) грн. 17 (сімнадцять) коп.

Платіжне доручення
№_
дата
Платіжне доручення 17 травня 2013 р.
№6848

40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№6849

17 травня 2013 р.

36 553 351 (тридцять шість мільйонів
п’ятсот п’ятдесят три тисячі
триста
п’ятдесят один) грн. 56 (п’ятдесят шість)
коп.

Платіжне доручення
№6999

20 травня 2013 р.

35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7001

20 травня 2013 р.

35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7000

20 травня 2013 р.

35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7002

20 травня 2013 р.

35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7003

20 травня 2013 р.

23 000 000 (двадцять три мільйони) грн.
00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7004

20 травня 2013 р.

40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7082

21 травня 2013 р.

42 890 371 (сорок два мільйони вісімсот
дев’яносто тисяч триста сімдесят один)
грн. 40 (сорок) коп.

Платіжне доручення
№7081

21 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7088

21 травня 2013 р.

35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7217

22 травня 2013 р.

35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7218

22 травня 2013 р.
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30 678 923 (тридцять мільйонів шістсот
сімдесят вісім тисяч дев’ятсот двадцять
три) грн. 87 (вісімдесят сім) коп.

Платіжне доручення
№7219

22 травня 2013 р.

25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7307

23 травня 2013 р.

25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7304

23 травня 2013 р.

25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7306

23 травня 2013 р.

25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

Платіжне доручення
№7305

23 травня 2013 р.

20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7378

24 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7547

28 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7548

28 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7549

28 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7550

28 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7551

28 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7552

28 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7645

29 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7646

29 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7647

29 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7644

29 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7643

29 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7642

29 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7711

30 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7706

30 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7708

30 травня 2013 р.
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10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7709

30 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7710

30 травня 2013 р.

10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.

Платіжне доручення
№7707

30 травня 2013 р.

ВСЬОГО: 794 144 000 (сімсот дев’яносто чотири мільйони сто сорок чотири тисячі) грн. 00
(нуль) коп.

3. Договір № 1/2 від 28 червня 2013 р. про придбання 145 598 512 (сто сорок п’ять мільйонів
п’ятсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот дванадцять) штук простих іменних акцій на загальну
суму 37 855 613 (тридцять сім мільйони вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч шістсот
тринадцять) грн. 12 (дванадцять) коп. Вказані грошові кошти в повній сумі зараховані та
оприбутковані Товариством, як грошові кошти в оплату за прості іменні акції додаткового
випуску (емісії) акцій приватного розміщення. Договір сплачений повністю наступним
чином:
Сплачена сума
Платіжне доручення
По платіжним дорученням, грн.
№_
дата
10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00 Платіжне доручення 17 липня 2013 р.
(нуль) коп.
№10332
10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00 Платіжне доручення 17 липня 2013 р.
100
(нуль) коп.
№10333
(сто) %
10 000 000 (десять мільйонів) грн. 00 Платіжне доручення 17 липня 2013 р.
(нуль) коп.
№10334
7 855 613
(сім
мільйонів
вісімсот Платіжне доручення 17 липня 2013 р.
п’ятдесят
п’ять
тисяч
шістсот №10335
тринадцять) грн. 12 (дванадцять) коп.
ВСЬОГО: 37 855 613 (тридцять сім мільйони вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч шістсот тринадцять) грн. 12
(дванадцять) коп.
% сплати

Усі внески, унесені в оплату за акції додаткового випуску
виключно грошовими коштами у національній валюті України.

Емітента, були здійснені

Акціонери, які виявили намір реалізувати своє переважне право,
перерахували на
відповідний поточний рахунок ПАТ «ВКФ» грошові кошти в сумі, що дорівнює 100 (сто) % від
вартості цінних паперів, що ним придбавались не пізніше дня, що передував дню початку
укладення договорів з першими власниками, а саме у період з 30.04.2013 р. по 31.05.2013 р.
включно.
Акціонер, що виявив намір придбати акції на 2 (другому) етапі укладення договорів з
першими власниками, сплатив 100 (сто) % від загальної вартості акцій до моменту затвердження
результатів розміщення акцій Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме до 27 вересня
2013 р.
Жодних заяв, пропозицій, зауважень, скарг з приводу збільшення статутного капіталу
Товариства, проведення приватного розміщення акцій, порядку подання заяв на купівлю акцій,
укладення договорів та оплату акцій додаткового випуску (емісії) чи порушення прав акціонерів
не надходило.
Права акціонерів Товариства в процесі проведення приватного розміщення акцій не були
порушені.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
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Затвердити результати приватного розміщення акцій. Загальна кількість розміщених
простих іменних акцій у кількості 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) 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 0 грн. 26 коп.).
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 813 029 863 голосів, що
складає 99, 99 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 4 078 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 31 757
голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити результати приватного розміщення акцій. Загальна кількість розміщених
простих іменних акцій у кількості 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) 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 0 грн. 26 коп.).
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження
звіту про результати приватного розміщення акцій.
Слухали:
Представника акціонерів Галушкіну Я. Б., яка детально ознайомила присутніх зі
змістом Звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «ВКФ» та запропонувала його
затвердити.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Затвердити Звіт про результати приватного 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 813 042 902 голосів, що
складає 99, 99 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 78 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 22 718
голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Звіт про результати приватного розміщення акцій ПАТ «ВКФ».
З ВОСЬМОГО 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:
Представника акціонерів Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що пропонується 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:
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ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування
на Позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»












Дата проведення загальних зборів: 27 вересня 2013 р.
Дата складення протоколу: 27 вересня 2013 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актова зала.
Вид загальних зборів акціонерів: Позачергові загальні збори акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
23 вересня 2013 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах: 9 394 (дев’ять тисяч триста дев’яносто чотири) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які
включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах
акціонерів: 817 104 000 (вісімсот сімнадцять мільйонів сто чотири тисячі).
Розмір статутного капіталу становить
204 276 000 (двісті чотири мільйони двісті
сімдесят шість тисяч) грн. 00 (нуль) коп. та поділений на 817 104 000 (вісімсот
сімнадцять мільйонів сто чотири тисячі) штук простих іменних акцій номінальною
вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах: 813 065 698 (вісімсот тринадцять
мільйонів шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто вісім).
Склад Лічильної комісії:
1. Богданова І.М. – Голова Лічильної комісії.
2. Гонтарук М.Р. – член Лічильної комісії.
3. Мерцик Т.П. – 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 обрання Голови та Секретаря загальних зборів
акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів
акціонерів.
4.Розгляд питання про затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій.
5.Прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій.
6.Розгляд питання про затвердження результатів приватного розміщення акцій.
7.Розгляд питання про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
8.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у
новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» 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.
Станом на 11.00 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/
представники акціонерів загальною кількістю 36 (тридцять шість) осіб, які у сукупності
володіють 813 065 698 (вісімсот тринадцять мільйонів шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто
вісім) шт. простих іменних акцій, що складає 99, 5 % від Статутного капіталу Товариства.
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Зареєстрованим для участі у зборах
акціонерам/представникам акціонерів видано
бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії
загальних зборів акціонерів.
Пропозиція:
Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:
1. Богданова І.М. – Голова Лічильної комісії.
2. Гонтарук М.Р. – член Лічильної комісії.
3. Мерцик Т.П. – член Лічильної комісії.
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 813 065 698 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 (нуль)
голосами.
ВИРІШИЛИ:
Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:
1. Богданова І.М. – Голова Лічильної комісії.
2. Гонтарук М.Р. – член Лічильної комісії.
3. Мерцик Т.П. – член Лічильної комісії.
ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та
Секретаря загальних зборів акціонерів.
Пропозиція:
Затвердити рішення Наглядової ради, щодо призначення Тетевої-Родюк І. О. Головою
зборів, Скрипаченка П. В. Секретарем зборів.
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 813 065 698 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 (нуль)
голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити рішення Наглядової ради, щодо призначення Тетевої-Родюк І. О.
Головою зборів, Скрипаченка П. В. Секретарем зборів.

-

ТРЕТЄ 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.
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Результати голосування з приводу третього питання порядку денного:
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною
кількістю голосів кожного акціонера):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 065 698 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 (нуль)
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 ЧЕТВЕРТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій.
Проект рішення:
Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій, а саме укладено 3 (три) Договори з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій на загальну суму 832 000 000 (вісімсот тридцять два мільйони) грн. 00 (нуль)
коп. в оплату 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) штук простих іменних акцій
додаткової емісії (ціна розміщення однієї акції 0 (нуль) грн. 26 (двадцять шість) коп.).
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 052 542 голосів, що
складає 99, 99 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 078 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 10 078
голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій, а саме укладено 3 (три) Договори з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій на загальну суму 832 000 000 (вісімсот тридцять два
мільйони) грн. 00 (нуль) коп. в оплату 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) штук
простих іменних акцій додаткової емісії (ціна розміщення однієї акції 0 (нуль) грн. 26
(двадцять шість) коп.).
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про дострокове
закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій.
Проект рішення:
Прийняти рішення та затвердити дострокове закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій, а саме станом на 28 червня 2013 р. (другий
етап розміщення) укладено договори, згідно з якими розміщено 3 200 000 000 (три мільярди двісті
мільйонів) шт. простих іменних додаткових акцій, що становить 100 (сто) % запланованого рівня
емісії.
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ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 034 504 голосів, що
складає 99, 99 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 078 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 28 116
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів надійшло 36 (тридцять шість) бюлетенів із загальною кількістю
813 065 698 (вісімсот тринадцять мільйонів шістдесят п’ять тисяч шістсот
дев’яносто вісім) голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення та затвердити дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, а саме станом на 28 червня
2013 р. (другий етап розміщення) укладено договори, згідно з якими розміщено 3 200 000 000
(три мільярди двісті мільйонів) шт. простих іменних додаткових акцій, що становить 100
(сто) % запланованого рівня емісії.
З ШОСТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання
про
затвердження результатів приватного розміщення акцій.
Проект рішення:
Затвердити результати приватного розміщення акцій. Загальна кількість розміщених
простих іменних акцій у кількості 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) 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 0 грн. 26 коп.).
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 029 863 голосів, що
складає 99, 99 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 4 078 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 31 757
голосами.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити результати приватного розміщення акцій. Загальна кількість розміщених
простих іменних акцій у кількості 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) 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 0 грн. 26 коп.).
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження
звіту про результати приватного розміщення акцій.
Проект рішення:
Затвердити Звіт про результати приватного розміщення акцій ПАТ «ВКФ».
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 042 902 голосів, що
складає 99, 99 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 5 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 78 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 22 718
голосами.
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Додаток 12
до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру
статутного капіталу акціонерного товариства
(пункт 2 глави 3 розділу II)

Звіт
про результати приватного розміщення
Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»
Код за ЄДРПОУ 00382013
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер 40/1/2013-Т
Дата реєстрації: 9 квітня 2013 р.
1.

Дати початку та закінчення строку
Дата початку: 30.04.2013 р.
реалізації акціонерами переважного
Дата закінчення: 31.05.2013 р.
права на придбання акцій додаткової
емісії

2.

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій:

1)

дата початку проведення першого етапу
01.06.2013 р.
укладення
договорів
з
першими
власниками
у процесі приватного
розміщення акцій

2)

дата початку проведення другого етапу
укладення
договорів
з
першими 28.06.2013 р.
власниками
у процесі приватного
розміщення акцій

3.

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення
акцій:

1)

дата закінчення першого етапу укладення
договорів з першими власниками у 27.06.2013 р.
процесі приватного розміщення акцій

2)

дата закінчення другого етапу укладення
договорів з першими власниками у 28.07.2013 р.
процесі приватного розміщення акцій

4.

Загальна
номінальна
вартість
800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн. 00 (нуль) коп., що
фактично розміщених акцій порівняно
становить 100 (сто) % від запланованого обсягу.
із запланованим обсягом

5.

Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено договори з першими власниками
у процесі приватного розміщення акцій:

1)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено
3 054 401 488 (три мільярди п’ятдесят чотири мільйони
договори з першими власниками у
чотириста одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) шт.
процесі приватного розміщення акцій на
простих іменних акцій.
першому етапі

2)

кількість і тип акцій, щодо яких укладено
договори з першими власниками у 145 598 512 (сто сорок п’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто
процесі приватного розміщення акцій на вісім тисяч п’ятсот дванадцять) шт. простих іменних акцій.
другому етапі

6.

Загальна кількість і сума укладених договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій:
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