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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 внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій
редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5.Завтердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.
6.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про
наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу
Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р.
Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11.Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.
12.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради
Товариства.
13.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.
14.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії
Товариства.
15.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження правочинів ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка
обіймає посаду Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до
таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов’язань що перевищує 200 000,00 (двісті
тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
17. Прийняття рішення про здійснення реконструкції третього та четвертого поверхів II черги
будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної
ради на загальну суму біля 40 000 000 грн.
18. Прийняття рішення про здійснення капітального ремонту дороги по вул. Енергетичний, що
знаходиться біля II черги будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території
Стрижавської селищної ради, на загальну суму біля 20 000 000 грн.
19. Прийняття рішення про здійснення реконструкції бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на
загальну суму біля 20 000 000 грн.
20. Розгляд питання про надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або
будь-якого іншого виду відчуження земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги
будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за
адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній або
юридичній особі за ціною та на умовах погоджених Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
21. Розгляд питання про надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі
земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький
молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на території
Стрижавської селищної ради, як вклад в статутний фонд третьої особи (підприємства) в порядку
та на умовах відповідно до чинного законодавства за попереднім погодженням Наглядовою радою
ПАТ «ВКФ».
22. Розгляд питання про надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на отримання ліцензії на
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. ї Про надання повноважень директору
ПАТ «ВКФ» на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно отримання
ліцензії. на постачання електричної
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23. Розгляд питання про надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на відкриття кредитної лінії
та отримання банківського кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до
800 000 000, 00 грн.
24.Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
25.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
26.Прийняття рішення про приватне розміщення.
27.Розгляд питання про затвердження «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ»».
28.Розгляд питання про затвердження «Проспекту емісії акцій ПАТ «ВКФ», щодо яких прийнято
рішення про приватне розміщення».
29.Розгляд питання про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення
акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
30.Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо
запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені
законодавством
строки результатів
приватного розміщення акцій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені
законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу емітента
з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від
розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання
розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування
повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
31.Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються
повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі
якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право
вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
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 61 (шістдесят одна) особа, які у сукупності володіють 813 388 062 (вісімсот
тринадцять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч шістдесят два) шт. простих іменних акцій, що
складає 99, 545 % 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 Мартинович Т. П. 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.
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Голова Наглядової ради Мартинович Т. П. внесла пропозицію прийняти рішення з
процедурних питань порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборів акціонерів
Лічильну комісію, Голову та Секретаря зборів, затвердити Регламент проведення зборів.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії
загальних зборів акціонерів.
Голова зборів Наглядової ради Мартинович Т. П., повідомила, що є пропозиція
Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:
1. Богданова І. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Хомутовська І. В. – член Лічильної комісії.
3. 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 813 388 062 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 545 % 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. Хомутовська І. В. – член Лічильної комісії.
3. Гонтарук М. Р. – член Лічильної комісії.
ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та
Секретаря загальних зборів акціонерів.
Голова зборів Мартинович Т. П. повідомила, що є пропозиція обрати Головою
загальних зборів Тетеву-Родюк І. О., обрати Секретарем загальних зборів Скрипаченка П. В.
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 813 388 062 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 545 % 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:
Головою загальних зборів обрати Тетеву-Родюк І. О., Секретарем загальних зборів
обрати Скрипаченка П. В.

-

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.;
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.
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 813 388 062 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 545 % 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 внесення
змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження
нової редакції Статуту Товариства.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О. , яка доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Внести зміни до Статуту ПАТ «ВКФ» шляхом викладення його у новій редакції,
затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ВКФ». Доручити підписати нову редакцію статуту ПАТ
«ВКФ» директору Білику О. О.
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 813 068 346 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 290 920 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 117
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Статуту ПАТ «ВКФ» шляхом викладення його у новій редакції,
затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ВКФ». Доручити підписати нову редакцію Статуту
ПАТ «ВКФ» директору Білику О. О.
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З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положень про
Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.
Слухали:
Голову зборів Тетеву-Родюк І. О., яка доповіла, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну
комісію ПАТ «ВКФ».
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 813 068 346 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 290 959 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 078
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну
комісію ПАТ «ВКФ».
З
ШОСТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки
розгляду звіту.
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який навів розгорнуту інформацію щодо річного
звіту Товариства за 2012 р. та запропонував затвердити даний річний звіт Товариства за 2012 р.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Прийняти до відома річний звіт Товариства за 2012 р. та затвердити його.
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 813 068 346 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 2 320 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 293 717
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома річний звіт Товариства за 2012 р. та затвердити його.
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З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства
за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Слухали:
Голову Наглядової ради Товариства Мартинович Т. П., яка доповіла акціонерам про
роботу Наглядової ради Товариства у 2012 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 2012 році.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради за 2012 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 813 070 308 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 39 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 294 036
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома Звіт Наглядової ради за 2012 р. та затвердити його.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за
2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Слухали:
Директора Товариства
Білика О. О., який доповів акціонерам про діяльність
Товариства у 2012 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 2013 році.
Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Директора Товариства у
2012 році.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Звіт Директора Товариства за 2012 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 813 070 347 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 78 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 293 958
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
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ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома Звіт Директора Товариства за 2012 р. та затвердити його.
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2012 р.
Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012
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 2012 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:
Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. Затвердити звіт Ревізійної
комісії про роботу у 2012 році, про проведені нею перевірки. Затвердити висновки Ревізійної
комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
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 813 068 269 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 117 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 295 997
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. Затвердити звіт
Ревізійної комісії про роботу у 2012 році, про проведені нею перевірки. Затвердити висновки
Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
З
ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів
діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового
плану на 2013 р.
Слухали:
Головного бухгалтера Товариства Сумак Т. М., яка доповіла акціонерам про фінансові
результати діяльності Товариства за 2012 р.
Доповідач також окреслила коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2013 році.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2012 р.
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 р.
Затвердити запропонований фінансовий план на 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 813 071 229 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 293 154
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2012 р.
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 р.
Затвердити запропонований фінансовий план на 2013 р.
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку
розподілу прибутку за 2012 р.
Слухали:
Головного бухгалтера ПАТ «ВКФ» Сумак Т. М., яка повідомила, що фінансовий результат
діяльності Товариства за звітний 2012 рік - чистий прибуток 67 725 000 грн. 00 коп.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила присутніх про те, що з даного питання
пропонується наступний проект рішення:
«Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2012 р. у розмірі 67 725 000 грн. 00 коп.
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 779 956 254 голосів, що
складає 95, 45 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95, 88 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 33 403 012 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 117
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2012 р. у розмірі 67 725 000 грн. 00 коп.
направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
З ДВАНАДЦЯТОГО 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:
Відкликати склад Наглядової ради Товариства, у зв’язку з закінченням терміну на який
було обрано:
1. Мартинович Т. П. (акціонер) – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський В. О. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») – член Наглядової
ради Товариства.
3. Мірошниченко Ю. П. (представник акціонера ТОВ «Центрально – Європейська
кондитерська компанія) - член Наглядової ради Товариства.
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4. Городничев О. П. (представник акціонера ТОВ «Центрально
кондитерська компанія) - член Наглядової ради Товариства.
5. Осіяненко Г. Л. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») - член
Товариства.
6. Ярандін В. А. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») – член
Товариства.
7. Безсмертний О. М. (представник акціонера ТОВ «Центрально
кондитерська компанія) – член Наглядової ради Товариства.

– Європейська
Наглядової ради
Наглядової ради
– Європейська

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 813 065 071 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 039 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 296 273
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Відкликати склад Наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням терміну на
який було обрано:
1. Мартинович Т. П. (акціонер) – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський В. О. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») – член
Наглядової ради Товариства.
3. Мірошниченко Ю. П. (представник акціонера ТОВ «Центрально –
Європейська кондитерська компанія) - член Наглядової ради Товариства.
4. Городничев О. П. (представник акціонера ТОВ «Центрально – Європейська
кондитерська компанія) - член Наглядової ради Товариства.
5. Осіяненко Г. Л. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») - член Наглядової
ради Товариства.
6. Ярандін В. А. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») – член Наглядової
ради Товариства.
7. Безсмертний О. М. (представник акціонера ТОВ «Центрально – Європейська
кондитерська компанія) – член Наглядової ради Товариства.
З ТРИНАДЦЯТОГО 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 цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Слухали:

13 «Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.»
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. проінформувала присутніх про те, що відповідно до п.
3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради
публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. повідомила, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Обрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 (три) роки, у наступному
персональному складі:
1. Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен» (ідент. код юр. особи
25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9. Володіє у
статутному капіталі Емітента 780 003 816 шт. простих іменних акцій; особа, що внесла
пропозицію щодо даного кандидата: ДП «КК «Рошен»; є письмова заява кандидата на
обрання членом Наглядової ради Товариства.), в особі Директора Осіяненка Г. Л.
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2.

3.

(1966 р. народження; володіє 0 шт. простих іменних акцій Емітента; освіта вища;
обіймає посаду Директора ДП «КК «Рошен»; особа непогашеної (незнятої) судимості
не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має) –
член Наглядової ради ПАТ «ВКФ».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська
Кондитерська Компанія» (ідент. код юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176,
м. Київ, вул. Електриків, 29-А. Володіє у статутному капіталі Емітента 33 056 858 шт.
простих іменних акцій; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ
«ЦЄКК»; є письмова заява кандидата
на обрання членом Наглядової ради
Товариства.), в особі Директора Безмертного О. М. (1980 р. народження; володіє 0
шт. простих іменних акцій Емітента; освіта вища; обіймає посаду Директора ТОВ
«ЦЄКК»; особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні
посади та/або займатись певною діяльністю не має) – член Наглядової ради ПАТ
«ВКФ».
Мартинович Т. П. (1980 р. народження; володіє 100 шт. простих іменних акцій
Емітента; освіта вища; обіймає посаду Директора ТОВ «Логістичний центр
«Кондитер»; особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні
посади та/або займатись певною діяльністю не має; є письмова заява кандидата на
обрання членом Наглядової ради Товариства.); особа, що внесла пропозицію щодо
даного кандидата: ТОВ «ЦЄКК»; є письмова заява кандидата на обрання членом
Наглядової ради Товариства – член Наглядової ради 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 Наглядової
ради публічного товариства здійснюється
виключно
шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№
1.
2.
3.

П.І.Б. кандидата
Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен»,
в особі Директора Осіяненка Г. Л.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально –
Європейська Кондитерська Компанія», в особі Директора
Безмертного О. М.
Мартинович Т. П.

Кількість голосів
813 088 699
813 023 317
813 038 260

ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариств терміном на 3 (три) роки, у
наступному персональному складі:
1. Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен», в особі Директора
Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради ПАТ «ВКФ».
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська
Кондитерська Компанія», в особі Директора Безмертного О. М. – член
Наглядової ради ПАТ «ВКФ».
3. Мартинович Т. П. – член Наглядової ради ПАТ «ВКФ».

13.1.
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.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О. повідомила, що з даного питання пропонується
наступний проект рішення:
Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та
доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Директору Товариства.
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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 813 067 393 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 78 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 296 912
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової
ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Директору
Товариства.
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО 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 Т. В. – Голова Ревізійної комісії Товариства
 Чемериська І. Б. – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська О. А. – 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 813 070 110 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 39 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 294 234
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 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 Т. В. – Голова Ревізійної комісії Товариства
 Чемериська І. Б. – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська О. А. – член Ревізійної комісії Товариства.
З П’ЯТНАДЦЯТОГО 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:
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Обрати Ревізійну комісію Товариства, на період до дати наступних Річних (чергових)
загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:
1.Максимова Т. В. (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.Чемериська І. Б. (1975 р. народження; володіє 0 шт. простих іменних акцій Емітента;
освіта вища; обіймає посаду заступника головного бухгалтера 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».
3.Пшеворська О. А. (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 Наглядової
ради публічного товариства здійснюється
виключно
шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№
1 Максимова Т. В.
2 Чемериська І. Б.
3 Пшеворська О. А.

П.І.Б. кандидата

Кількість голосів
813 086 175
813 032 661
813 028 440

ВИРІШИЛИ:
Обрати Ревізійну комісію Товариства, на період до дати наступних Річних загальних
зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:
 Максимова Т. В. – член Ревізійної комісії Товариства.
 Чемериська І. Б. – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська О. А. – член Ревізійної комісії Товариства.
З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження
правочинів ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду
Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких
договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов’язань що перевищує 200 000,00 (двісті
тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який проінформував присутніх про необхідність
затвердження правочинів ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає
посаду Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких
договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов’язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч)
грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Затвердити правочини ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка
обіймає посаду Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договори поруки та зміни і доповнення
до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов’язань що перевищує 200 000,00 (двісті
тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
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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 813 063 315 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 291 561 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 9 507
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити правочини ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою
яка обіймає посаду Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договори поруки та зміни і
доповнення до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов’язань що перевищує
200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про
здійснення реконструкції третього та четвертого поверхів II черги будівництва ПАТ «ВКФ»
за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради на загальну суму
біля 40 000 000 грн.
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який проінформував присутніх про необхідність
прийняття рішення про здійснення реконструкції третього та четвертого поверхів II черги
будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної
ради на загальну суму біля 100 000 000 грн.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Здійснити реконструкцію третього та четвертого поверхів II черги будівництва ПАТ
«ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради на загальну
суму біля 100 000 000 грн.
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 813 060 393 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 294 795 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 9 195
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Здійснити реконструкцію третього та четвертого поверхів II черги будівництва ПАТ
«ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради на
загальну суму біля 100 000 000 грн.
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З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про
здійснення капітального ремонту дороги по вул. Енергетичний, що знаходиться біля II
черги будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської
селищної ради, на загальну суму біля 20 000 000 грн.
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який проінформував присутніх про необхідність
здійснити капітальний ремонт дороги по вул. Енергетичний, що знаходиться біля II черги
будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної
ради, на загальну суму біля 30 000 000 грн.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Здійснити капітальний ремонт дороги по вул. Енергетичний, що знаходиться біля II черги
будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної
ради, на загальну суму біля 30 000 000 грн.
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 813 058 035 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 297 114 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 9 234
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Здійснити капітальний ремонт дороги по вул. Енергетичний, що знаходиться біля II
черги будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської
селищної ради, на загальну суму біля 30 000 000 грн.
З ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення
про здійснення реконструкції бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на загальну суму біля
20 000 000 грн.
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який проінформував присутніх про необхідність
здійснити реконструкцію бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на загальну суму біля 30 000 000
грн.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Здійснити реконструкцію бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на загальну суму біля
30 000 000 грн.
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 813 050 754 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 299 756 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 13 873
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
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ВИРІШИЛИ:
Здійснити реконструкцію бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на загальну суму біля
30 000 000 грн.
З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про надання
повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або будь-якого іншого виду
відчуження земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ»
«Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок,
12 на території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній або юридичній особі за
ціною та на умовах погоджених Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який проінформував присутніх про необхідність
надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або будь-якого іншого виду
відчуження земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ»
«Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на
території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній або юридичній особі за ціною та на
умовах погоджених Наглядовою радою ПАТ «ВКФ»».
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Надати повноваження директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або будь-якого
іншого виду відчуження земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ
«ВКФ» «Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище
Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній або юридичній особі за
ціною та на умовах погоджених Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
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 66 602 голосів, що
складає 0, 008 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0, 008 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 813 291 469 голосів,
що складає 99, 98 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 53
% від Статутного капіталу Товариства.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 6 312
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Не надавати повноваження директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або будьякого іншого виду відчуження земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги
будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за
адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній
або юридичній особі.
З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд питання
про надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі земельної ділянки
та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний
комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської
селищної ради, як вклад в статутний фонд третьої особи (підприємства) в порядку та на
умовах відповідно до чинного законодавства за попереднім погодженням Наглядовою радою
ПАТ «ВКФ»».
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який проінформував присутніх про необхідність
надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі земельної ділянки та об’єкту
нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний комбінат», що
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розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, як вклад
в статутний фонд третьої особи (підприємства) в порядку та на умовах відповідно до чинного
законодавства за попереднім погодженням Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Надати повноваження директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі земельної ділянки
та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний
комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної
ради, як вклад в статутний фонд третьої особи (підприємства) в порядку та на умовах відповідно
до чинного законодавства за попереднім погодженням Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
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 813 064 276 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 293 834 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 6 273
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Надати повноваження директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі земельної
ділянки та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький
молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на
території Стрижавської селищної ради, як вклад в статутний фонд третьої особи
(підприємства) в порядку та на умовах відповідно до чинного законодавства за попереднім
погодженням Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на отримання ліцензії на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом. ї Про надання повноважень директору
ПАТ «ВКФ» на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно
отримання ліцензії.на
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який повідомив про необхідність надання
директору ПАТ «ВКФ» повноважень на отримання ліцензії на постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом. ї Про надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на підписання
будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно отримання ліцензії.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Надати директору ПАТ «ВКФ» повноваження на отримання ліцензії на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом. ї Надати повноваження директору ПАТ «ВКФ»
на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно отримання ліцензії.
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 813 069 549 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 78 голосів.
17

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 294 756
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Надати директору ПАТ «ВКФ» повноваження на отримання ліцензії на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом. ї Надати повноваження директору ПАТ
«ВКФ» на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно отримання
ліцензії.
З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на відкриття кредитної лінії та отримання
банківського кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до 800 000 000, 00
грн.
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який повідомив про необхідність надання
директору ПАТ «ВКФ» повноважень на відкриття кредитної лінії та отримання банківського
кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до 800 000 000, 00 грн.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Надати директору ПАТ «ВКФ» повноваження на відкриття кредитної лінії та отримання
банківського кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до 800 000 000, 00 грн.
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 57 400 голосів, що
складає 0, 007 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0, 007 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 813 297 671 голосів,
що складає 99, 98 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 53 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 9 312
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Не надавати директору ПАТ «ВКФ» повноваження на відкриття кредитної лінії та
отримання банківського кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до
800 000 000, 00 грн.
З ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження
Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
Слухали:
Директора Товариства Білика О. О., який повідомив, що пропонується затвердити
правочини Товариства, що були вчинені та будуть вчинені у сумі зобов’язань що перевищує 200
000,00 (двісті тисяч) гривень, у період з березня 2012 року по грудень 2014 року.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Затвердити правочини Товариства, що були вчинені та будуть вчинені у сумі зобов’язань
що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень, у період з березня 2012 року по грудень 2014
року.
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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 813 061 634 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 288 678 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 14 071
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити правочини Товариства, що були вчинені та будуть вчинені
у сумі
зобов’язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень, у період з березня 2012 року по
грудень 2014 року.
З ДВАДЦЯТЬ П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення
про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення
додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Слухали:
Представника акціонера Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що пропонується прийняти
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.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект 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.
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 813 045 399 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 297 873 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 21 111
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
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.
З ДВАДЦЯТЬ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення
про приватне розміщення.
Слухали:
Представника акціонера Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що пропонується прийняти
рішення про приватне розміщення 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) шт. простих
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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.
Пропонується затвердити наступне:
 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 укладення договорів з першими власниками:
01.06.2013 р.
 Дата закінчення 1 (першого) етапу укладення договорів з першими власниками:
27.06.2013 р.
 Дата початку 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками:
28.06.2013 р.
 Дата закінчення 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками:
28.07.2013 р.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Прийняти рішення про 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. Затвердити наступне:
 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 укладення договорів з першими власниками:
01.06.2013 р.
 Дата закінчення 1 (першого) етапу укладення договорів з першими власниками:
27.06.2013 р.
 Дата початку 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками:
28.06.2013 р.
 Дата закінчення 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками:
28.07.2013 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 813 039 518 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 300 795 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 24 070
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
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. Затвердити наступне:
 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 укладення договорів з першими власниками:
01.06.2013 р.
 Дата закінчення 1 (першого) етапу укладення договорів з першими
власниками: 27.06.2013 р.
 Дата початку 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками:
28.06.2013 р.
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Дата закінчення 2 (другого) етапу укладення договорів з першими
власниками: 28.07.2013 р.

З ДВАДЦЯТЬ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
затвердження «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ».
Слухали:
Представника акціонера Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що пропонується затвердити
«Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ»», яке додається до даного Протоколу та є
невід’ємною частиною даного Протоколу.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ»», яке додається до
даного Протоколу та є невід’ємною частиною 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 813 042 518 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 300 756 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 21 109
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ»», яке додається
до даного Протоколу та є невід’ємною частиною даного Протоколу.
З ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання
про затвердження «Проспекту емісії акцій ПАТ «ВКФ», щодо яких прийнято рішення про
приватне розміщення».
Слухали:
Представника акціонера Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що пропонується затвердити
«Проспект емісії акцій ПАТ «ВКФ»», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення»,
який додається до даного протоколу та є невід’ємною частиною даного Протоколу.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Затвердити «Проспект емісії акцій ПАТ «ВКФ»», щодо яких прийнято рішення про
приватне розміщення», який додається до даного Протоколу та є невід’ємною частиною 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 813 042 096 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 299 717 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 22 570
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
21

ВИРІШИЛИ:
Затвердити «Проспект емісії акцій ПАТ «ВКФ»», щодо яких прийнято рішення про
приватне розміщення», який додається до даного Протоколу та є невід’ємною частиною
даного Протоколу.
З ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання
про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких
прийнято рішення про приватне розміщення.
Слухали:
Представника акціонера Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що пропонується не
затверджувати перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких
прийнято рішення про приватне розміщення.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Не затверджувати перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо
яких прийнято рішення про приватне розміщення.
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 813 039 096 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 300 639 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 24 648
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Не затверджувати перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо
яких прийнято рішення про приватне розміщення.
З ТРИДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому
надаються повноваження щодо: - прийняття рішення про дострокове закінчення
приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено
достроково та повністю оплачено);
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків,
унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки
результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати
таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки
змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу емітента з урахуванням
результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення
акцій; - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на
придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
Слухали:

Представника акціонера Галушкіну Я. Б., яка зазначила, що 25 грудня 2012 р.
відбулось засідання Наглядової ради ПАТ «ВКФ», на якому було прийнято рішення про
проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, визначено дату
проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства та затверджено
порядок денний річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
Доповідач повідомила, що пропонується визначити Наглядову раду Товариства
уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове припинення укладення договорів з першими

власниками, у разі, якщо укладення договорів з першими власниками на запланований
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обсяг акцій здійснено достроково, але в будь-якому разі не раніше закінчення першого
етапу укладення договорів з першими власниками.
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені
законодавством
строки результатів
приватного розміщення акцій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені
законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу емітента
з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від
розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання
розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування
повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
Голова зборів Тетева-Родюк І. О., повідомила, що з даного питання пропонується такий
проект рішення:
Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому
надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове припинення укладення договорів з першими

власниками, у разі, якщо укладення договорів з першими власниками на запланований
обсяг акцій здійснено достроково, але в будь-якому разі не раніше закінчення першого
етапу укладення договорів з першими власниками.
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені
законодавством
строки результатів
приватного розміщення акцій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені
законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу емітента
з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від
розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання
розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування
повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
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 813 055 651 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 294 639 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 14 093
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Визначити Наглядову раду ПАТ «ВКФ» уповноваженим органом Товариства, якому
надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове припинення укладення договорів з першими

власниками,
у разі, якщо укладення договорів з першими власниками на
запланований обсяг акцій здійснено достроково, але в будь-якому разі не раніше
закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками.
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені
законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у
встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного
капіталу емітента з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття
рішення про відмову від розміщення акцій;
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Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі
У Річних (чергових) Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»

№

П.І.Б/найменування

Кількість
акцій (шт.)

1

ДП "Кондитерська Корпорація "Рошен"

779 943 816

2

Андросюк Віра Феодосіївна

2 000

3

Антонюк Анісія Миколаївна

39

4

АТС Девелопмент Капітал Корпорейшен

5

Богуславський Віктор Кирилович

333

6

Боровська Валентина Вікторівна

39

7

Верестюк (Міськова) Тетяна Олександрівна

39

8

Верестюк Тамара Олександрівна

39

9

Вісицька Наталія Олександрівна

39

10

Вісицький Володимир Сильвестрович

39

11

Ворчук Антоніна Цезорівна

12

Гаврилюк Олексій Тимофійович

78

13

Гвоздовський Володимир Никандрович

78

14

Говоруха Іван Павлович

39

15

Годун Ніна Іванівна

16

Гойда Тетяна Семенівна

17

Головачова Фаїна Георгіївна

3 117

18

Грубар Терентій Тимофійович

2 039

19

Демов Петро Андрійович

16 640

20

Довгань Дмитро Ульянович

21

Дранчук Ілля Тихонович

22

Дубовий Сергій Васильович

78

23

Задорожний Микола Васильович

39

24

Зайдель Василь Леонтійович

39

25

Іванов Василь Борисович

39

26

1 000

27

Іванцова Ольга Устинівна
Івчук Володимир Миколайович

28

Ільницький Микола Федорович

39

29

Карпец Ольга Дмитрівна

39

271 861

2 439

3 000
39

39
3 000

39
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ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування
на Річних (чергових) Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»












Дата проведення загальних зборів: 25 лютого 2013 р.
Дата складення протоколу: 25 лютого 2013 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актова зала.
Вид загальних зборів акціонерів: Річні (чергові) загальні збори акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
19 лютого 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: 813 388 062 (вісімсот тринадцять
мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч шістдесят два).

Склад Лічильної комісії:
1. Богданова І. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Хомутовська І. В. – член Лічильної комісії.
3. 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 обрання Голови та Секретаря
загальних зборів
акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів
акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій
редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5.Завтердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.
6.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про
наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу
Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р.
Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11.Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.
12.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради
Товариства.
13.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.
14.Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії
Товариства.
15.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
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16. Про затвердження правочинів ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка
обіймає посаду Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до
таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов’язань що перевищує 200 000,00 (двісті
тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
17. Прийняття рішення про здійснення реконструкції третього та четвертого поверхів II черги
будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної
ради на загальну суму біля 40 000 000 грн.
18. Прийняття рішення про здійснення капітального ремонту дороги по вул. Енергетичний, що
знаходиться біля II черги будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території
Стрижавської селищної ради, на загальну суму біля 20 000 000 грн.
19. Прийняття рішення про здійснення реконструкції бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на
загальну суму біля 20 000 000 грн.
20. Розгляд питання про надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або
будь-якого іншого виду відчуження земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги
будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за
адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній або
юридичній особі за ціною та на умовах погоджених Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
21. Розгляд питання про надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі
земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький
молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на території
Стрижавської селищної ради, як вклад в статутний фонд третьої особи (підприємства) в порядку
та на умовах відповідно до чинного законодавства за попереднім погодженням Наглядовою радою
ПАТ «ВКФ».
22. Розгляд питання про надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на отримання ліцензії на
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. ї Про надання повноважень директору
ПАТ «ВКФ» на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно отримання
ліцензії. на постачання електричної
23. Розгляд питання про надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на відкриття кредитної лінії
та отримання банківського кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до
800 000 000, 00 грн.
24.Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
25.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
26.Прийняття рішення про приватне розміщення.
27.Розгляд питання про затвердження «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ»».
28.Розгляд питання про затвердження «Проспекту емісії акцій ПАТ «ВКФ», щодо яких прийнято
рішення про приватне розміщення».
29.Розгляд питання про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення
акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
30.Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо
запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені
законодавством
строки результатів
приватного розміщення акцій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені
законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу емітента
з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від
розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання
розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування
повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
31.Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються
повноваження:
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- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі
якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право
вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
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 61 (шістдесят одна) особа, які у сукупності
володіють 813 388 062 (вісімсот тринадцять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч шістдесят
два) шт. простих іменних акцій, що складає 99, 545 % від Статутного капіталу Товариства.
Зареєстрованим для участі у зборах акціонерам/представникам акціонерів видано 61
(шістдесят один) бюлетень із загальною кількістю 813 388 062 (вісімсот тринадцять мільйонів
триста вісімдесят вісім тисяч шістдесят два) голосів.









До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів надійшло 56 (п’ятдесят шість) бюлетенів
із загальною кількістю
813 364 383 (вісімсот тринадцять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі триста
вісімдесят три) голосів,
До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшло 5 (п’ять) бюлетенів
із загальною кількістю 23 679
(двадцять три тисячі шістсот сімдесят дев’ять) голосів.
Після обробки бюлетенів, що надійшли до Лічильної комісії, визнано
недійсними наступні бюлетені:
Бюлетень № 13 для кумулятивного голосування - визнано недійсними 24 (двадцять
чотири) шт. бюлетенів із загальною кількістю акцій 25 691 (двадцять п’ять тисяч
шістсот дев’яносто один) та із загальною кількістю голосів для кумулятивного
голосування 77 073 (сімдесят сім тисяч сімдесят три).
Бюлетень № 15 для кумулятивного голосування – визнано недійсними 22 (двадцять
два) шт. бюлетенів із загальною кількістю акцій 26 252 (двадцять шість тисяч) та із
загальною кількістю голосів для кумулятивного голосування 78 756 (сімдесят вісім
тисяч сімсот п’ятдесят шість).

ПЕРШЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії
загальних зборів акціонерів.
Пропозиція:
Обрати Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:
1. Богданова І. М. – Голова Лічильної комісії.
2. Хомутовська І. В. – член Лічильної комісії.
3. Гонтарук М. Р. – 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 813 388 062 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 545 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.
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«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. Хомутовська І. В. – член Лічильної комісії.
3. Гонтарук М. Р. – член Лічильної комісії.
ДРУГЕ ПИТАННЯ: Розгляд процедурного питання про обрання Голови та
Секретаря загальних зборів акціонерів.
Пропозиція:
Обрати Головою загальних зборів Тетеву-Родюк І. О., обрати Секретарем загальних зборів
Скрипаченка П. В.
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 813 388 062 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 545 % 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:
Головою загальних зборів обрати Тетеву-Родюк І. О., Секретарем загальних зборів
обрати Скрипаченка П. В.

-

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.

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 813 388 062 голосів, що
складає 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 545 % 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.
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З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення
змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження
нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
Внести зміни до Статуту ПАТ «ВКФ» шляхом викладення його у новій редакції,
затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ВКФ». Доручити підписати нову редакцію статуту ПАТ
«ВКФ» директору Білику О. О.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 068 346 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 290 920 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 117
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Статуту ПАТ «ВКФ» шляхом викладення його у новій редакції,
затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ВКФ». Доручити підписати нову редакцію Статуту
ПАТ «ВКФ» директору Білику О. О.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положень про
Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.
Проект рішення:
Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну
комісію ПАТ «ВКФ».
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 068 346 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 290 959 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 078
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну
комісію ПАТ «ВКФ».
З
ШОСТОГО
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки
розгляду звіту.
Проект рішення:
Прийняти до відома річний звіт Товариства за 2012 р. та затвердити його.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 068 346 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 2 320 голосів.
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«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 293 717
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома річний звіт Товариства за 2012 р. та затвердити його.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства
за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради за 2012 р. затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 070 308 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 39 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 294 036
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома Звіт Наглядової ради за 2012 р. та затвердити його.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за
2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
Звіт Директора Товариства за 2012 р. затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 070 347 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 78 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 293 958
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома Звіт Директора Товариства за 2012 р. та затвердити його.
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2012 р.
Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012
р.
Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
Проект рішення:
«Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. Затвердити звіт
Ревізійної комісії про роботу у 2012 році, про проведені нею перевірки. Затвердити висновки
Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.»
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 068 269 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
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«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 117 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 295 997
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. Затвердити звіт
Ревізійної комісії про роботу у 2012 році, про проведені нею перевірки. Затвердити висновки
Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
З
ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів
діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового
плану на 2013 р.
Проект рішення:
Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2012 р.
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 р.
Затвердити запропонований фінансовий план на 2013 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 071 229 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 293 154
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2012 р.
Затвердити фінансову звітність Товариства за 2012 р.
Затвердити запропонований фінансовий план на 2013 р.
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку
розподілу прибутку за 2012 р.
Проект рішення:
Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2012 р. у розмірі 67 725 000 грн. 00 коп.
направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 779 956 254 голосів, що
складає 95, 45 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 95, 88 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 33 403 012 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 5 117
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Чистий прибуток, отриманий ПАТ «ВКФ» у 2012 р. у розмірі 67 725 000 грн. 00 коп.
направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
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З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Відкликати склад Наглядової ради Товариства, у зв’язку з закінченням терміну на який
було обрано:
1. Мартинович Т. П. (акціонер) – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський В. О. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») – член Наглядової
ради Товариства.
3. Мірошниченко Ю. П. (представник акціонера ТОВ «Центрально – Європейська
кондитерська компанія) - член Наглядової ради Товариства.
4. Городничев О. П. (представник акціонера ТОВ «Центрально – Європейська
кондитерська компанія) - член Наглядової ради Товариства.
5. Осіяненко Г. Л. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») - член Наглядової ради
Товариства.
6. Ярандін В. А. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») – член Наглядової ради
Товариства.
7. Безсмертний О. М. (представник акціонера ТОВ «Центрально – Європейська
кондитерська компанія) – член Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 065 071 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 3 039 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 296 273
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Відкликати склад Наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням терміну на
який було обрано:
1. Мартинович Т. П. (акціонер) – Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський В. О. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») – член
Наглядової ради Товариства.
3. Мірошниченко Ю. П. (представник акціонера ТОВ «Центрально –
Європейська кондитерська компанія) - член Наглядової ради Товариства.
4. Городничев О. П. (представник акціонера ТОВ «Центрально –
Європейська кондитерська компанія) - член Наглядової ради Товариства.
5. Осіяненко Г. Л. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») - член
Наглядової ради Товариства.
6. Ярандін В. А. (представник акціонера ДП «КК «Рошен») – член Наглядової
ради Товариства.
7. Безсмертний О. М. (представник акціонера ТОВ «Центрально –
Європейська кондитерська компанія) – член Наглядової ради Товариства.
З ТРИНАДЦЯТОГО 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 цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Відповідно до п. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів
Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
здійснюється виключно шляхом
кумулятивного голосування.
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Проект рішення:
Обрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 (три) роки, у наступному
персональному складі:
1. Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен» (ідент. код юр.
особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9. Володіє
у статутному капіталі Емітента 780 003 816 шт. простих іменних акцій; особа, що
внесла пропозицію щодо даного кандидата: ДП «КК «Рошен»; є письмова заява
кандидата на обрання членом Наглядової ради Товариства.), в особі Директора
Осіяненка Г. Л. (1966 р. народження; володіє 0 шт. простих іменних акцій
Емітента; освіта вища; обіймає посаду Директора ДП «КК «Рошен»; особа
непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або
займатись певною діяльністю не має) – член Наглядової ради ПАТ «ВКФ».
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська
Кондитерська Компанія» (ідент. код юр. особи 23163839, місцезнаходження:
04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А. Володіє у статутному капіталі Емітента
33 056 858 шт. простих іменних акцій; особа, що внесла пропозицію щодо даного
кандидата: ТОВ «ЦЄКК»; є письмова заява кандидата на обрання членом
Наглядової ради Товариства.), в особі Директора Безмертного О. М. (1980 р.
народження; володіє 0 шт. простих іменних акцій Емітента; освіта вища; обіймає
посаду Директора ТОВ «ЦЄКК»; особа непогашеної (незнятої) судимості не має;
заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має) –
член Наглядової ради ПАТ «ВКФ».
3. Мартинович Т. П. (1980 р. народження; володіє 100 шт. простих іменних акцій
Емітента; освіта вища; обіймає посаду Директора ТОВ «Логістичний центр
«Кондитер»; особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати
певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; є письмова заява
кандидата на обрання членом Наглядової ради Товариства.); особа, що внесла
пропозицію щодо даного кандидата: ТОВ «ЦЄКК»; є письмова заява кандидата на
обрання членом Наглядової ради Товариства – член Наглядової ради ПАТ
«ВКФ».
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової
ради публічного товариства здійснюється
виключно
шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№
1.
2.
3.

П.І.Б. кандидата
Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен»,
в особі Директора Осіяненка Г. Л.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально –
Європейська Кондитерська Компанія», в особі Директора
Безмертного О. М.
Мартинович Т. П.

Кількість голосів
813 088 699
813 023 317
813 038 260

ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариств терміном на 3 (три) роки, у
наступному персональному складі:
1. Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен»,
в особі
Директора Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради ПАТ «ВКФ».
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська
Кондитерська Компанія», в особі Директора Безмертного О. М. – член
Наглядової ради ПАТ «ВКФ».
3. Мартинович Т. П. – член Наглядової ради ПАТ «ВКФ».
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13.1.
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.
Проект рішення:
Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та
доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Директору Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 067 393 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 78 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 296 912
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової
ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Директору
Товариства.
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО 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 Т. В. – Голова Ревізійної комісії Товариства
 Чемериська І. Б. – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська О. А. – член Ревізійної комісії Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 070 110 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 39 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 294 234
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 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 Т. В. – Голова Ревізійної комісії Товариства
 Чемериська І. Б. – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська О. А. – член Ревізійної комісії Товариства.

37

З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Відповідно до п. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання
Ревізійної комісії
акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування.
Проект рішення:
Обрати Ревізійну комісію Товариства, на період до дати наступних Річних (чергових)
загальних зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:
1.Максимова Т. В. (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.Чемериська І. Б. (1975 р. народження; володіє 0 шт. простих іменних акцій Емітента;
освіта вища; обіймає посаду заступника головного бухгалтера 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».
3.Пшеворська О. А. (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 Наглядової
ради публічного товариства здійснюється
виключно
шляхом
кумулятивного
голосування. ):
№
1 Максимова Т. В.
2 Чемериська І. Б.
3 Пшеворська О. А.

П.І.Б. кандидата

Кількість голосів
813 086 175
813 032 661
813 028 440

ВИРІШИЛИ:
Обрати Ревізійну комісію Товариства, на період до дати наступних Річних загальних
зборів акціонерів Товариства, у наступному персональному складі:
 Максимова Т. В. – член Ревізійної комісії Товариства.
 Чемериська І. Б. – член Ревізійної комісії Товариства.
 Пшеворська О. А. – член Ревізійної комісії Товариства.
З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження
правочинів ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду
Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких
договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов’язань що перевищує 200 000,00 (двісті
тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
Проект рішення:
Затвердити правочини ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка
обіймає посаду Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договори поруки та зміни і доповнення
до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов’язань що перевищує 200 000,00 (двісті
тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
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ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 063 315 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 291 561 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 9 507
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити правочини ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою
яка обіймає посаду Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договори поруки та зміни і
доповнення до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов’язань що перевищує
200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про
здійснення реконструкції третього та четвертого поверхів II черги будівництва ПАТ «ВКФ»
за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради на загальну суму
біля 40 000 000 грн.
Проект рішення:
Здійснити реконструкцію третього та четвертого поверхів II черги будівництва ПАТ
«ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради на загальну
суму біля 100 000 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 060 393 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 294 795 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 9 195
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Здійснити реконструкцію третього та четвертого поверхів II черги будівництва ПАТ
«ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради на
загальну суму біля 100 000 000 грн.
З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про
здійснення капітального ремонту дороги по вул. Енергетичний, що знаходиться біля II
черги будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської
селищної ради, на загальну суму біля 20 000 000 грн.»
Проект рішення:
Здійснити капітальний ремонт дороги по вул. Енергетичний, що знаходиться біля II черги
будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної
ради, на загальну суму біля 30 000 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 058 035 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 297 114 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 9 234
голосами.
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До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Здійснити капітальний ремонт дороги по вул. Енергетичний, що знаходиться біля II
черги будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської
селищної ради, на загальну суму біля 30 000 000 грн.
З ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення
про здійснення реконструкції бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на загальну суму біля
20 000 000 грн.
Проект рішення:
Здійснити реконструкцію бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на загальну суму біля
30 000 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 050 754 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 299 756 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 13 873
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Здійснити реконструкцію бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на загальну суму біля
30 000 000 грн.
З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про надання
повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або будь-якого іншого виду
відчуження земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ»
«Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок,
12 на території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній або юридичній особі за
ціною та на умовах погоджених Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
Проект рішення:
Надати повноваження директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або будь-якого
іншого виду відчуження земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ
«ВКФ» «Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище
Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній або юридичній особі за
ціною та на умовах погоджених Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 66 602 голосів, що
складає 0, 008 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0, 008 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 813 291 469 голосів,
що складає 99, 98 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 53
% від Статутного капіталу Товариства.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 6 312
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
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ВИРІШИЛИ:
Не надавати повноваження директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або будьякого іншого виду відчуження земельної ділянки та об’єкту нерухомості III черги
будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за
адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній
або юридичній особі.
З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі земельної ділянки та
об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний
комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської
селищної ради, як вклад в статутний фонд третьої особи (підприємства) в порядку та на
умовах відповідно до чинного законодавства за попереднім погодженням Наглядовою радою
ПАТ «ВКФ».
Проект рішення:
Надати повноваження директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі земельної ділянки
та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний
комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної
ради, як вклад в статутний фонд третьої особи (підприємства) в порядку та на умовах відповідно
до чинного законодавства за попереднім погодженням Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 064 276 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 293 834 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 6 273
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Надати повноваження директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі земельної
ділянки та об’єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький
молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на
території Стрижавської селищної ради, як вклад в статутний фонд третьої особи
(підприємства) в порядку та на умовах відповідно до чинного законодавства за попереднім
погодженням Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на отримання ліцензії на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом. ї Про надання повноважень директору
ПАТ «ВКФ» на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно
отримання ліцензії.на
Проект рішення:
Надати директору ПАТ «ВКФ» повноваження на отримання ліцензії на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом. ї Надати повноваження директору ПАТ «ВКФ»
на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно отримання ліцензії.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 069 549 голосів, що
складає 99, 96 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 78 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 294 756
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
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Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Надати директору ПАТ «ВКФ» повноваження на отримання ліцензії на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом. ї Надати повноваження директору ПАТ
«ВКФ» на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно отримання
ліцензії.
З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на відкриття кредитної лінії та отримання
банківського кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до 800 000 000, 00
грн.
Проект рішення:
Надати директору ПАТ «ВКФ» повноваження на відкриття кредитної лінії та отримання
банківського кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до 800 000 000, 00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 57 400 голосів, що
складає 0, 007 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 0, 007 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 813 297 671 голосів,
що складає 99, 98 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 53 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 9 312
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Не надавати директору ПАТ «ВКФ» повноваження на відкриття кредитної лінії та
отримання банківського кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до
800 000 000, 00 грн.
З ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження
Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
Затвердити правочини Товариства, що були вчинені та будуть вчинені у сумі зобов’язань
що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень, у період з березня 2012 року по грудень 2014
року.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 061 634 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 288 678 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 14 071
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити правочини Товариства, що були вчинені та будуть вчинені
у сумі
зобов’язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень, у період з березня 2012 року по
грудень 2014 року.
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З ДВАДЦЯТЬ П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення
про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення
додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Проект 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.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 045 399 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 297 873 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 21 111
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
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.
З ДВАДЦЯТЬ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення
про приватне розміщення.
Проект рішення:
Прийняти рішення про 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. Затвердити наступне:
 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 укладення договорів з першими власниками:
01.06.2013 р.
 Дата закінчення 1 (першого) етапу укладення договорів з першими власниками:
27.06.2013 р.
 Дата початку 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками:
28.06.2013 р.
 Дата закінчення 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками:
28.07.2013 р.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 039 518 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 300 795 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 24 070
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Здійснити приватне розміщення 3 200 000 000 (три мільярди двісті мільйонів) шт.
простих іменних додаткових акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 25 (двадцять
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п’ять) коп. за рахунок додаткових внесків у розмірі 800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн.
00 (нуль) коп. Затвердити наступне:
 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 укладення договорів з першими власниками:
01.06.2013 р.
 Дата закінчення 1 (першого) етапу
укладення договорів з першими
власниками: 27.06.2013 р.
 Дата початку 2 (другого) етапу укладення договорів з першими власниками:
28.06.2013 р.
 Дата закінчення 2 (другого) етапу укладення договорів з першими
власниками: 28.07.2013 р.
З ДВАДЦЯТЬ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про
затвердження «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ».
Проект рішення:
Затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ»», яке додається до
даного Протоколу та є невід’ємною частиною даного Протоколу.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 042 518 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 300 756 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 21 109
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ»», яке додається
до даного Протоколу та є невід’ємною частиною даного Протоколу.
З ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання
про затвердження «Проспекту емісії акцій ПАТ «ВКФ», щодо яких прийнято рішення про
приватне розміщення».
Проект рішення:
Затвердити «Проспект емісії акцій ПАТ «ВКФ»», щодо яких прийнято рішення про
приватне розміщення», який додається до даного Протоколу та є невід’ємною частиною даного
Протоколу.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 042 096 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 299 717 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 22 570
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити «Проспект емісії акцій ПАТ «ВКФ»», щодо яких прийнято рішення про
приватне розміщення», який додається до даного Протоколу та є невід’ємною частиною
даного Протоколу.
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З ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання
про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких
прийнято рішення про приватне розміщення.
Проект рішення:
Не затверджувати перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо
яких прийнято рішення про приватне розміщення.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 039 096 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 300 639 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 24 648
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Не затверджувати перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій,
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
З ТРИДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому
надаються повноваження щодо: - прийняття рішення про дострокове закінчення
приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено
достроково та повністю оплачено); - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені
законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у
встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного
капіталу емітента з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття
рішення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлення кожного акціонера,
який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість
реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому
органі.»
Проект рішення:
Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому
надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове припинення укладення договорів з першими

власниками, у разі, якщо укладення договорів з першими власниками на запланований
обсяг акцій здійснено достроково, але в будь-якому разі не раніше закінчення першого
етапу укладення договорів з першими власниками.
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені
законодавством
строки результатів
приватного розміщення акцій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені
законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу емітента
з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від
розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання
розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування
повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 055 651 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 294 639 голосів.
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«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 14 093
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Визначити Наглядову раду ПАТ «ВКФ» уповноваженим органом Товариства, якому
надаються повноваження щодо:
- прийняття рішення про дострокове припинення укладення договорів з першими

власниками,
у разі, якщо укладення договорів з першими власниками на
запланований обсяг акцій здійснено достроково, але в будь-якому разі не раніше
закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками.
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені
законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у
встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного
капіталу емітента з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття
рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на
придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
З ТРИДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняття рішення про визначення
уповноважених осіб Товариства, яким
надаються повноваження: - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову
від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте
рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення
акцій); - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; - проводити дії
щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати
здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Проект рішення:
Визначити Голову Наглядової ради Товариства уповноваженою особою Товариства,
якій надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право
вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.
Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення,
умовами приватного розміщення акцій не передбачено.
ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 813 058 651 голосів, що
складає 99, 95 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та 99, 50 % від
Статутного капіталу Товариства.
«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 294 678 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 11 054
голосами.
 До Лічильної комісії для обробки від зареєстрованих акціонерів/представників
акціонерів не надійшли бюлетені із загальною кількістю 23 679 голосів.
 Визнано недійсними бюлетені із загальною кількістю 0 голосів.
ВИРІШИЛИ:
Визначити
Голову Наглядової ради Товариства уповноваженою особою
Товариства, якій надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення приватного
розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у
акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм
акцій.
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Додаток № 6
До Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру
статутного капіталу акціонерного товариства

РІШЕННЯ
про приватне розміщення акцій
Публічного акціонерного товариства
«Вінницька кондитерська фабрика»

1.
2.

3.

Загальна номінальна вартість
акцій, які планується розмістити
Мета використання фінансових
ресурсів, залучених від розміщення
акцій
(конкретні
обсяги
та
напрями використання)

4.

Зобов’язання
емітента
щодо
невикористання
внесків,
отриманих при розміщенні акцій в
рахунок їх оплати, для покриття
збитків товариства
Кількість акцій кожного типу, які
планується розмістити, у тому
числі кількість привілейованих
акцій кожного класу (у разі
розміщення привілейованих акцій
кількох класів)

5.

Номінальна вартість акції

800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн. 00 (нуль)
коп.
Фінансові ресурси, залучені ПАТ «ВКФ»
від розміщення акцій, в повному
обсязі,
у
розмірі 800 000 000 (вісімсот мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп., будуть використані ПАТ
«ВКФ» наступним чином:
1. Будівництво III черги ПАТ «ВКФ» під
молочно - консервний комбінат вартістю біля
300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 (нуль)
коп.
2. Реконструкція III та IV поверхів цеху № 5
ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12
на території Стрижавської селищної ради
вартістю біля 100 000 000 (сто мільйонів) грн. 00
(нуль) коп.
3. Реконструкція склад-бази ПАТ «ВКФ» по
вул. Чехова, 43 вартістю біля 30 000 000
(тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.
4. Придбання технологічного обладнання
для молочно - консервного комбінату та 4-го та
5-го поверхів цеху № 5 ПАТ «ВКФ» вартістю
біля 370 000 000 (триста сімдесят мільйонів) грн.
00 (нуль) коп.
ПАТ
«ВКФ»
зобов’язується
не
використовувати внески, отримані
при
розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для
покриття збитків Товариства.
Планується розмістити 3 200 000 000 (три
мільярди двісті мільйонів) шт. простих іменних
акцій.
Рішенням річних (чергових) загальних
зборів акціонерів від 25 лютого 2013
р.
(Протокол № б/н) розміщення привілейованих
акцій Товариства не передбачається.
0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна
акція.
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6.

Ринкова вартість акцій

7.

Ціна розміщення акцій

8.

Інформація
про
права,
які
надаються власникам акцій, які
планується розмістити (у разі
розміщення привілейованих акцій
нового класу)

9.

Інформація
про
надання
акціонерам переважного права на
придбання акцій додаткової емісії
(надається акціонерам - власникам
простих
акцій
у
процесі
приватного
розміщення
обов’язково,
в
порядку,
встановленому
законодавством;
надається акціонерам - власникам
привілейованих акцій у процесі
приватного
розміщення
товариством
привілейованих
акцій, якщо це передбачено
статутом акціонерного товариства)

10.

Строк
та
порядок
надання
акціонерами
письмового
підтвердження про відмову від
використання свого переважного
права
на
придбання
акцій
додаткової емісії (зазначаються у
разі необхідності)

Ринкова вартість емісійних цінних паперів
акціонерного товариства, які перебувають в
обігу на фондових біржах, визначається – як
вартість цінних паперів, визначена відповідно
до законодавства про цінні папери та фондовий
ринок.
Акції Товариства перебувають в обігу на
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Згідно інформації
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» біржовий курс по
простих іменних акціях ПАТ «ВКФ» станом на
08 січня 2013 р. склав 0,2575 грн.
Ринкова
вартість
акції
затверджена
Наглядовою радою Емітента 08 січня 2013р. на
рівні 0,2575 грн. за одну просту іменну акцію
ПАТ «ВКФ».
Ціна розміщення акцій – 0,26 гривень за
одну просту іменну акцію.
Товариство здійснює розміщення акцій за
ціною не нижчою за її ринкову вартість, що
затверджується Наглядовою радою. Ринкова
вартість однієї простої іменної акції
ПАТ
«ВКФ» є вищою за її номінальну вартість.
Кожною простою акцією її власнику акціонеру надається однакова сукупність прав,
включаючи права на:
 Участь в управлінні Товариством.
 Отримання дивідендів.
 Отримання у разі ліквідації Товариства
частини його майна або вартості частини
майна Товариства.
 Отримання інформації про господарську
діяльність Товариства.
Емітентом надається переважне право на
придбання акції додаткової емісії. Переважне
право надається акціонеру – власнику простих
акцій у процесі приватного розміщення
обов’язково. Переважне право реалізують особи,
що є акціонерами на дату (25.02.2013 р.)
прийняття рішення про збільшення статутного
капіталу Емітента
шляхом приватного
розміщення акцій. Акціонери Товариства
користуються переважним правом на придбання
розміщуваних Товариством простих іменних
акцій пропорційно частці належних їм простих
акцій у загальній кількості простих акцій.
Привілейовані
випускались.

акції

Товариством

не

Акціонери мають право відмовиться від
використання свого переважного права
на
придбання акцій додаткового випуску. У разі
відмови акціонера від використання свого
переважного права, подання
письмових
підтверджень про відмову умовами розміщення
не передбачається. Нереалізація акціонером
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свого переважного права на придбання акцій у
відповідний термін вважається його відмовою
від використання свого переважного права на
придбання акцій. Відмова власника акцій від
використання свого переважного права на
придбання акцій додаткового випуску не
передбачає отримання від нього письмового
підтвердження про відмову.
11. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової
емісії:
Реалізація переважного права акціонерами
11.1 строк
та
порядок
подання
придбання
акцій
Товариства,
що
письмових заяв про придбання на
розміщуються, здійснюється шляхом подання
акцій
ними у період з 30.04.2013 р. по 31.05.2013 р.
включно письмових заяв (в якій зазначаються
ім’я (найменування) акціонера, його місце
проживання
(місцезнаходження),
ідентифікаційний
номер
фізичної
особи
(ідентифікаційний код юридичної особи),
кількість цінних паперів, що придбаваються,
дата заповнення заяви,
підпис (підпис
уповноваженої особи та печатка юридичної
особи)) про придбання акцій. Заяви подаються на
ім’я директора ПАТ «ВКФ» та реєструються у
відповідному
журналі
обліку
у
день
надходження. Заяви приймаються Товариством
не пізніше
дня, що передує дню початку 1
(першого) етапу укладення договорів з першими
власниками (не пізніше 31.05.2013 р.).
Реалізація переважного права акціонерами на
11.2 строк та порядок перерахування
коштів у сумі, яка дорівнює придбання акцій Товариства, що розміщуються,
вартості акцій, що придбаваються, здійснюється шляхом перерахування ними у
із
зазначенням
найменування строк з 30.04.2013 р. по 31.05.2013 р. включно
банку
та
номера
поточного грошових коштів в сумі, яка дорівнює 100 (сто)
рахунку, на який перераховуються % вартості акцій, що ними придбаваються.
Перераховані кошти приймаються Товариством
кошти в оплату за акції
не пізніше
дня, що передує дню початку 1
(першого) етапу укладення договорів з першими
власниками (не пізніше 31.05.2013 р.).
Найменування банку та номера поточного
рахунку, на який перераховуються кошти в
оплату за акції:
Найменування банку: «ІНГ Банк Україна»
Номер поточного рахунку: 26006003155700
Код банку: 300539
Товариство,
на підставі отриманих від
11.3 строк
та
порядок
видачі
товариством
письмових акціонерів письмових заяв про придбання акцій
зобов’язань про продаж відповідної та коштів у сумі 100 (сто) % від вартості акцій,
що ними придбаваються,
видає письмові
кількості акцій
зобов’язання про продаж відповідної кількості
акцій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
отримання відповідних коштів Товариством, але
не пізніше дня, що передує дню початку 1
(першого) етапу укладення договорів з першими
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12.
12.1

12.2

12.3

12.4

власниками (31.05.2013 р.).
Порядок розміщення акцій та їх оплати:
дати початку та закінчення  Дата початку 1 (першого) етапу укладення
першого
та
другого
етапів
договорів з першими власниками: 01.06.2013
укладення договорів з першими
р.
власниками
 Дата закінчення 1 (першого) етапу укладення
договорів з першими власниками: 27.06.2013
р.
 Дата початку 2 (другого) етапу укладення
договорів з першими власниками: 28.06.2013
р.
 Дата закінчення 2 (другого) етапу укладення
договорів з першими власниками: 28.07.2013
р.
У разі, якщо укладення договорів з
можливість
дострокового
закінчення укладення договорів з першими власниками на запланований обсяг
достроково, укладення
першими
власниками
на акцій здійснено
договорів з першими власниками за рішенням
запланований обсяг
акцій
Наглядової ради Товариства припиняється, але в
будь-якому разі не раніше закінчення першого
етапу укладення договорів
з
першими
власниками.
Протягом 1 (першого) етапу укладення
порядок
укладання
договорів
купівлі-продажу
акцій
(на договорів з першими власниками (у період з
р. включно)
першому
етапі
укладення 01.06.2013 р. по 27.06.2013
договорів з першими власниками), укладається Договір купівлі – продажу акцій між
щодо яких акціонером під час ПАТ «ВКФ» та акціонером, який під час
реалізації переважного права була реалізації свого переважного права подав заяву
подана заява про придбання та про придбання та перерахував відповідні кошти
перераховані відповідні кошти, у розмірі 100 (сто) % вартості цінних паперів,
відповідно до умов розміщення що ним придбаваються, відповідно до умов
розміщення, на поточний рахунок ПАТ«ВКФ» .
акцій
Протягом 2 (другого) етапу укладення
строк та порядок подання заяв про договорів з першими власниками (з 28.06.2013
придбання акцій акціонерами та р. по 28.07.2013 р. включно) здійснюється
іншими інвесторами, перелік яких приватне розміщення серед акціонерів акцій, що
затверджено загальними зборами залишилися не розміщеними на 1 (першому)
акціонерів (або єдиним акціонером етапі. У період з 28.06.2013 р. по 28.07.2013 р.
товариства, або іншою особою, що включно акціонерами подається письмова заява
відповідно
до
законодавства на ім’я Директора ПАТ «ВКФ» (в якій
виконує функції загальних зборів), зазначаються ім’я (найменування) акціонера,
а також строк та порядок його місце проживання (місцезнаходження),
номер
фізичної
особи
укладання
договорів
купівлі- ідентифікаційний
продажу акцій (на другому етапі (ідентифікаційний код юридичної особи),
укладення договорів з першими кількість цінних паперів, що придбаваються дата
заповнення заяви, підпис (підпис уповноваженої
власниками)
особи та печатка юридичної особи)), укладається
Договір
купівлі-продажу
акцій.
Заяви
реєструються у відповідному журналі обліку в
день їх надходження. Заяви, що будуть
надходити на 2 (другому) етапі
укладення
договорів
з
першими
власниками,
розглядатимуться в порядку черговості їх
надходження відповідно до строку проведення 2
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12.5

12.6

12.7

12.8

(другого) етапу укладення договорів з першими
власниками (з 28.06.2013 р. по 28.07.2013 р.
включно) та виключно у межах кількості акцій,
що залишились після реалізації акціонерами
свого переважного права. Емітент
надає
інформацію про кількість реалізованих акцій.
Заяви, що надійшли для участі на 2 (другому)
етапі до дати початку 2 (другого) етапу
укладення договорів з першими власниками, не
розглядаються.
м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, кабінет
адреси, за якими відбуватиметься
укладення договорів з першими № 218.
власниками
Оплата акцій здійснюється
виключно
строк, порядок та форма оплати
грошовими коштами в національній валюті
акцій
України шляхом безготівкового перерахування
грошових коштів на поточний рахунок ПАТ
«ВКФ».
Акціонер, який має намір реалізувати своє
переважне право
має перерахувати на
відповідний поточний рахунок ПАТ «ВКФ»
грошові кошти в сумі, що дорівнює 100 (сто) %
від вартості
цінних паперів, що
ним
придбаваються не пізніше дня, що передує дню
початку укладення договорів з першими
власниками
(у період з 30.04.2013 р. по
31.05.2013 р. включно).
Акціонер, що придбаває акції
на 2
(другому) етапі укладення договорів з першими
власниками, має сплатити 100 (сто) % від
загальної
вартості
акцій
до
моменту
затвердження результатів розміщення акцій
Загальними зборами акціонерів Товариства.
Оплата акцій здійснюється виключно
у разі оплати акцій грошовими
коштами - найменування банку та грошовими коштами в національній валюті
номер поточного рахунку, на який України шляхом безготівкового перерахування
буде внесено кошти в оплату за коштів на поточний рахунок ПАТ «ВКФ»:
акції;
якщо
оплата
акцій Найменування банку: «ІНГ Банк Україна»
здійснюється
у
національній Номер поточного рахунку: 26006003155700
валюті та іноземній валюті, окремо Код банку: 300539.
Оплата акцій у іноземній валюті не
вказуються номери рахунків у
національній та іноземній валютах, здійснюється.
дата, на яку здійснюється оцінка
іноземної валюти
Уповноважена особа Емітента (Голова
порядок видачі уповноваженими
особами емітента документів, які Наглядової ради ПАТ «ВКФ») видає акціонерам
та інвесторам (перелік яких затверджено
підтверджують оплату акцій
Загальними зборами акціонерів Емітента)
письмові
документи
(довідки),
які
підтверджують оплату
відповідної кількості
акцій, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
отримання
коштів у сумі 100 (сто) % від
вартості акцій, що ними придбаваються.
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косметично - парфумерними виробами,
- алкогольними напоями,
- тютюновими виробами,
- товарами побутової хімії,
- іншими товарами широкого
вжитку
та
промислово
призначення;

торговельна діяльність у сфері
роздрібної торгівлі через власну фірмову
мережу магазинів, кіосків, розкладок,
виїзні торговельні точки, інші торговельні
заклади тощо:
- кондитерськими виробами та
напівфабрикатами,
- продуктами харчування та
харчовими добавками,
- предметами
гігієни
та
санітарії,
- косметично - парфумерними
виробами,
- алкогольними напоями,
- тютюновими виробами,
- товарами побутової хімії,
- іншими товарами широкого
вжитку
та
промислово
призначення;

біржова та аукціонна торгівля,
брокерська діяльність;

експорт-імпорт
сировини,
матеріалів, устаткування та обладнання,
комплектуючих та запасних частин, робіт
та послуг, товарів народного споживання,
продовольчих
товарів,
будівельних
матеріалів тощо;

проведення
маркетингових
досліджень з питань формування попиту
населення на товари широкого вжитку та
асортименту товарів, оцінки його впливу
на
виробничо-збутову
діяльність
підприємств-виробників;

створення
банку
ринкової
комерційної інформації та надання на
його базі різноманітних інформаційнокомерційних
послуг
з
проблем
забезпечення та розвитку ринку товарів
народного
споживання
всім
заінтересованим особам;

учбово-методична
та
консультаційна діяльність в галузі
організації і здійснення виробництва і всіх
видів торгівлі;

проведення виставок, виставокпродаж;

діяльність у сфері культури та
транспорту,
відпочинку та
розваг:
виробництво фільмів, їх розповсюдження
та демонстрація; діяльність у сфері
радіомовлення та телебачення та інша
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діяльність
у
сфері
культури:
реставраційна
діяльність,
діяльність
концертних та театральних закладів,
діяльність ярмарок та атракціонів,
діяльність
інформаційних
агентств,
діяльність бібліотек та архівів, діяльність
музеїв;

інформаційно-видавнича,
редакційно-видавнича
і
рекламна
діяльність з використанням преси, радіо та
телебачення у встановленому чинним
законодавством порядку;

надання
послуг
зв’язку
юридичним та фізичним особам;

створення
та
експлуатація
власної торговельної мережі, в тому числі
і за кордоном України, у порядку,
встановленому чинним законодавством;

виконання
будівельних,
будівельно-монтажних
та
проектних
робіт;

створення
та
експлуатація
власного автогосподарства;

надання послуг автосервісу;

надання
транспортних,
транспортно-експедиційних послуг при
перевезеннях зовнішньоторговельних та
транзитних вантажів;

надання послуг з технічного
обслуговування, прокату та лізингу
автотранспорту;

внутрішні
та
міжнародні
перевезення
пасажирів
і
вантажів
повітряним, річковим, залізничним та
автомобільним транспортом;

надання
торговельнопосередницьких,
посередницьких,
експертних,
консультаційних,
інформаційних,
представницьких,
експедиційних, складських, побутових,
побутово-комунальних,
дилерських,
брокерських,
маркетингових,
інжинірингових
та
інших
послуг
громадянам та суб’єктам господарської
діяльності;

здійснення бартерних операцій в
Україні та за її межами;

закупівля сільськогосподарської
продукції у населення за готівкові кошти;

організація
і
участь
в
проектуванні, будівництві, реконструкції
об’єктів
виробничо-технічного
призначення,
житлових,
соціальнокультурних, лікувально-оздоровчих та
інших об’єктів;

встановлення прямих зв’язків з
виробниками,
постачальниками
і
споживачами кондитерської продукції та
відповідної
сировини,
біржами,
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брокерами, комерційними структурами
України та інших країн;

здійснення поставок продукції
Товариства в інші регіони України та на
експорт у відповідності з укладеними
контрактами і договорами;

розробка і практичне здійснення
спільних із зарубіжними інвесторами
проектів і комерційних ініціатив;

організація
підприємств
лізингового типу;

здійснення
посередницьких
операцій з нерухомим майном;

придбання
інтелектуальної
власності, в тому числі ліцензій, патентів,
авторських прав на перспективні розробки
наукомісткої продукції з подальшим
впровадженням
у
виробництво
та
реалізація готової продукції (виробів,
технологій, послуг, науково-практичних
програм тощо);

організація
і
проведення
аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і
конференцій, фестивалів, здійснення кіно
-, відео бізнесу, організація і проведення
азартних ігор та лотерей у встановленому
законодавством
України
порядку,
шоубізнесу;

організація
громадського
харчування:
створення,
оренда
та
експлуатація
закладів
громадського
харчування, у тому числі ресторанів,
барів, піцерій;

надання складських послуги;

організація пунктів з обміну
валюти;

ремонт
та
обслуговування
техніки, автотранспорту;

переробка
промислових
відходів, вторинної сировини;

організація
спортивнооздоровчих,
видовищних
заходів,
відпочинку громадян;

організація науково-дослідних,
дослідно-конструкторських,
проектних,
вишукувальних,
впроваджувальних,
патентно-ліцензійних, експериментальних
робіт, пов’язаних з науково-технічним
прогресом у різних галузях народного
господарства, науки та техніки, охорони
здоровя та інших галузях;

реалізація
науково-технічної
продукції “ноу-хау”, інноваційна та
інжинірингова діяльність;

оренда
та
надання
в
користування рухомого та нерухомого
майна;

рекламна
та
поліграфічна
діяльність;
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здійснення

інвестиційної

діяльності;


надання

послуг

фінансового

лізингу;
надання гарантій, порук та
позик, в тому числі фінансовими
активами;

надання
телекомунікаційних
послуг;

виконання
мобілізаційних
заходів;

провадження
господарської
діяльності з обігу прекурсорів, а саме:
придбання, перевезення, зберігання і
використання;

провадження
господарської
діяльності з видобування корисних
копалин загальнодержавного значення:
підземні води;

інші види діяльності, які не
вказані в цьому Статуті, але не суперечать
чинному законодавству.


1.1.8.

а)

б)

Метою
діяльності Товариства є
одержання
прибутку
від
господарської
діяльності в інтересах акціонерів. Товариство
має право здійснювати будь-яку діяльність,
яка не суперечить законодавству України.
Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви
посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій
посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого Директор (одноосібний виконавчий орган) ПАТ
органу
або
особа,
яка
здійснює «ВКФ» Білик Олександр Олексійович.
повноваження одноосібного виконавчого
 Рік народження: 1967 року.
органу
 Освіта: вища.
 Кваліфікація:
інженер-механік,
спеціаліст по маркетингу.
 Виробничий стаж: 22 р.
 Стаж роботи на цій посаді: 8 р.
 Основне місце роботи: ПАТ «ВКФ».
 Посади на основному місці роботи:
Директор.
Наглядової ради ПАТ «ВКФ» голова та члени наглядової ради (за 1.Голова
Дочірнє
підприємство
«Кондитерська
наявності)
Корпорація «Рошен», в особі Директора
Осіяненка Геннадія Леонідовича.
 Рік народження: 1966 р.
 Освіта: вища.
 Кваліфікація: економіст.
 Виробничий стаж: 23 р.
 Стаж роботи на цій посаді: 8 р.
 Основне
місце
роботи:
ДП
«Кондитерська корпорація «Рошен».
 Посади на основному місці роботи:
Директор.
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2.Член Наглядової ради ПАТ «ВКФ» Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центрально – Європейська кондитерська
компанія», в особі Директора Безсмертного
Олександра Михайловича.
 Рік народження: 1980 р.
 Освіта: вища.
 Кваліфікація: юрист.
 Виробничий стаж: 15 р.
 Стаж роботи на цій посаді: 4 р.
 Основне
місце
роботи:
ТОВ
«Центрально
–
Європейська
Кондитерська компанія».
 Посади на основному місці роботи:
Директор.

в)

ревізор або голова та члени ревізійної комісії
(за наявності)

3.Член Наглядової ради ПАТ «ВКФ» Мартинович Тетяна Петрівна.
 Рік народження: 1980 р.
 Освіта: вища
 Кваліфікація: економіст.
 Виробничий стаж: 14 р.
 Стаж роботи на цій посаді: 4 р.
 Основне
місце
роботи:
ТОВ
«Логістичний центр «Кондитер».
 Посади на основному місці роботи:
Директор.
1. Голова Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» Максимова Тетяна Володимирівна.
 Рік народження: 1965 р.
 Освіта: вища.
 Кваліфікація: економіст.
 Виробничий стаж: 32 р.
 Стаж роботи на цій посаді: 9 р.
 Основне місце роботи: ПАТ «ВКФ».
 Посади на основному місці роботи:
голова профкому ПАТ «ВКФ».
2.Член Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» Чемериська Ірина Борисівна.
 Рік народження: 1975 р.
 Освіта: вища.
 Кваліфікація: економіст – фінансист.
 Виробничий стаж: 14 р.
 Стаж роботи на цій посаді: 5 р.
 Основне місце роботи: ПАТ «ВКФ».
 Посади на основному місці роботи:
заступник головного бухгалтеру ПАТ
«ВКФ».
3.Член Ревізійної комісії ПАТ «ВКФ» Пшеворська Оксана Антонівна.
 Рік народження: 1976 р.
 Освіта: вища.
 Кваліфікація: спеціаліст з управління
персоналом та економіки праці.
 Виробничий стаж: 12 р.
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Стаж роботи на цій посаді: 3 р.
Основне місце роботи: ПАТ «ВКФ».
Посади на основному місці роботи:
начальник загального відділу.

г)

корпоративний секретар (за наявності)

Немає. Посада відсутня.

ґ)

головний бухгалтер (за наявності)

Головний бухгалтер ПАТ «ВКФ» Сумак Тетяна
Миколаївна.
 Рік народження: 1963 р.
 Освіта: вища.
 Кваліфікація: – інженер-радіотехнік.
 Виробничий стаж: 29 р.
 Стаж роботи на цій посаді: 11 р.
 Основне місце роботи: ПАТ «ВКФ».
 Посади на основному місці роботи:
Головний бухгалтер.

Середня заробітна плата Директора ПАТ
Відомості про середню заробітну плату
членів колегіального виконавчого органу «ВКФ» за завершений фінансовий 2012 рік
або особи, яка здійснює повноваження становить 60 303 грн. 35 коп.
Середня заробітна плата Директора ПАТ
одноосібного
виконавчого
органу,
за
четвертий квартал 2012 року
останній квартал та завершений фінансовий «ВКФ» за
рік, що передував року, в якому подаються становить 60 767 грн. 50 коп.
документи
1.1.10 Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:
Публічне
акціонерне
товариство
а)
повне найменування
«Національний депозитарій України»
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
б)
місцезнаходження
30370711
в)
код за ЄДРПОУ
Договір № Е-3493 про обслуговування емісії
г)
реквізити договору про обслуговування
емісії акцій емітента (номер, дата укладення) цінних паперів від 6 квітня 2011 року.
Дані ліцензії на провадження професійної
ґ)
номер і дата видачі ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку діяльності на фондовому ринку - депозитарної
–
депозитарної
діяльності,
а
саме діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарної діяльності депозитарію цінних депозитарію цінних паперів - Серія АВ №
581322 на підставі рішення ДКЦПФР від
паперів
19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.
1.1.11 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
ТОВ «Аудиторська фірма «Надійність», код
а)
повне найменування і код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по за ЄДРПОУ 32473281, аудитор – Манько Надія
Федорівна.
батькові аудитора
1.1.9

б)

місцезнаходження або місце проживання

Місцезнаходження:
м.
Вінниця.
Хмельницьке шосе 2а, кімната 400 а.

вул.

в)

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
фінансових
установ,
що
здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів (якщо
емітент є фінансовою установою, що
здійснює діяльність на ринку цінних
паперів)

Емітент не є фінансовою установою, що
здійснює діяльність на ринку цінних паперів.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ серії А № 001743,
реєстраційний № 001743, дата видачі 07.10.2010
р., строк дії Свідоцтва з 07.10.2010 р. по
30.11.2014 р. Свідоцтво видане Державною
комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України.
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г)

Свідоцтво № 3630, видане рішенням
реквізити свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, Аудиторської палати України від 15.07.2005 р.
за № 151, термін дії Свідоцтва – з 15.07.2005р.
виданого Аудиторською палатою України
по 14.07.2015 року. Свідоцтво про відповідність
системи контролю якості
№ 0142, видане на
підставі рішення АПУ від 29.09.2011 р. № 239/4.

ПАТ «ВКФ» не приймає участь в
1.1.12 Відомості про участь емітента в асоціаціях,
консорціумах,
концернах,
консорціумах,
концернах,
корпораціях, асоціаціях,
корпораціях, інших об’єднаннях підприємств.
інших об’єднаннях підприємств
1.2
Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:
Станом на дату прийняття рішення про
1.2.1 Розмір статутного капіталу товариства на
дату прийняття рішення про приватне приватне розміщення акцій (25.02.2013 р.)
статутний капітал ПАТ «ВКФ» становить
розміщення акцій
204 276 000 (двісті чотири мільйони двісті
сімдесят шість тисяч) грн. 00 (нуль) коп.
1.2.2

Номінальна вартість і загальна кількість
акцій

Номінальна вартість: 0 (нуль) грн.
25
(двадцять п’ять) коп. кожна проста іменна
акція.
Загальна кількість: 817 104 000 (вісімсот
сімнадцять мільйонів сто чотири тисячі) штук
простих іменних акцій.

1.2.3

Кількість розміщених товариством акцій
кожного типу

817 104 000 (вісімсот сімнадцять мільйонів
сто чотири тисячі) штук простих іменних акцій.

1.2.4

ПАТ «ВКФ» не розміщувало привілейовані
Кількість
розміщених
товариством
привілейованих акцій кожного класу (у разі акції.
розміщення привілейованих акцій кількох
класів)
Станом на дату прийняття рішення про
Кількість акціонерів на дату прийняття
розміщення акцій (25.02.2013 р.) кількість
рішення про розміщення акцій
акціонерів ПАТ «ВКФ» становить 9 394 (дев’ять
тисяч триста дев’яносто чотири) осіб.

1.2.5

1.2.6
а)
б)
в)
г)
ґ)
1.2.7

1.2.8

Інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про
розміщення акцій:
0
кількість
тип
клас (за наявності привілейованих акцій
кількох класів)
форма випуску
форма існування
У
власності
Директора
ПАТ «ВКФ» Білика
Кількість акцій, що перебувають у власності
членів виконавчого органу емітента або Олександра Олексійовича, який здійснює
одноосібного
виконавчого
особи,
яка
здійснює
повноваження повноваження
органу, акції Емітента відсутні.
одноосібного виконавчого органу
Дочірнє
підприємство
«Кондитерська
Перелік власників пакетів акцій (10
відсотків і більше) із зазначенням відсотка корпорація «РОШЕН», (ідент. код юридичної
особи 25392188) володіє 780 003 816 (сімсот
та кількості акцій кожного власника
вісімдесят мільйонів три тисячі вісімсот
шістнадцять)
шт. простих іменних акцій
Емітента, що становить
95,4595 % від
статутного капіталу ПАТ «ВКФ».
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1.3
1.3.1

Інформація про цінні папери емітента:
Інформація про випуски акцій емітента
(щодо кожного випуску) із зазначенням
реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків
акцій, органів, що видали відповідні
свідоцтва, номінальної вартості, кількості
кожного типу розміщених товариством
акцій, у тому числі кількості кожного класу
привілейованих акцій (у разі розміщення
привілейованих акцій), загальної суми
випуску, форми випуску акцій, форми
існування

Перший випуск акцій Емітента
у
кількості 9 276 000 (дев’ять мільйонів двісті
сімдесят шість тисяч) штук простих іменних
акцій, номінальною вартістю 25 000 (двадцять
п’ять тисяч) карбованців 00 (нуль) копійок
кожна акція, на загальну суму 231 900 000 000
(двісті тридцять один мільярд дев’ятсот
мільйонів) карбованців 00 (нуль) копійок, був
зареєстрований Вінницьким облфінуправлінням
- Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних
паперів відкритих акціонерних товариств,
створених із державних підприємств у процесі
приватизації № 137/1/95 від 22 грудня 1995
року.
Другий випуск акцій
Емітента у
кількості 18 552 000 (вісімнадцять мільйонів
п’ятсот п’ятдесят дві тисячі) штук простих
іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль)
грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна акція, на
загальну суму 4 638 000 (чотири мільйони
шістсот тридцять вісім тисяч) грн. 00 (нуль)
коп., форма випуску акцій – документарна,
даний випуск акцій
був зареєстрований
Державною комісією з
цінних паперів та
фондового ринку - Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій № 437/1/99 від 08.10.1999 року.
Третій випуск акцій Емітента
у
кількості 37 104 000 (тридцять сім мільйонів
сто чотири тисячі) штук простих іменних акцій,
номінальною вартістю 0 (нуль)
грн. 25
(двадцять п’ять) коп. кожна акція, на загальну
суму 9 276 000 (дев’ять мільйонів двісті
сімдесят шість тисяч) грн. 00 (нуль) коп., форма
випуску – документарна, даний випуск акцій
був зареєстрований Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку – Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій № 359/1/01 від 24
липня 2001 року.
Четвертий випуск акцій Емітента у
кількості 337 104 000 (триста тридцять сім
мільйонів сто чотири тисячі) штук простих
іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль)
грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна акція, на
загальну суму 84 276 000 (вісімдесят чотири
мільйони двісті сімдесят шість тисяч) грн. 00
(нуль) коп., форма існування – документарна,
даний випуск акцій
був зареєстрований
Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку – Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій № 45/1/08. Дата реєстрації: 21
січня 2008 р. Дата видачі: 02 квітня 2009 р.
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П’ятий випуск акцій Емітента у кількості
817 104 000 (вісімсот сімнадцять мільйонів сто
чотири тисячі) штук простих іменних акцій,
номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25
(двадцять п’ять) коп. кожна акція, на загальну
суму 204 276 000 (двісті чотири мільйони двісті
сімдесят шість тисяч) грн. 00 (нуль) коп., форма
існування – документарна, даний випуск акцій
був зареєстрований Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку - Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій № 715/1/10. Дата
реєстрації: 31 серпня 2010 р. дата видачі: 05
січня 2011 р.
Шостий випуск акцій Емітента у
кількості 817 104 000 (вісімсот сімнадцять
мільйонів сто чотири тисячі) штук простих
іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль)
грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна акція, на
загальну суму 204 276 000 (двісті чотири
мільйони двісті сімдесят шість тисяч) грн. 00
(нуль) коп., форма існування – бездокументарна,
даний випуск акцій був зареєстрований
Державною комісією з
цінних паперів та
фондового ринку - Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій № 277/1/11. Дата реєстрації: 26
травня 2011 р.
Усі акції розміщені та оплачені повністю.
Акції на пред’явника та привілейовані акції
Товариством не випускались.
1.3.2

Інформація про облігації емітента (щодо
кожного випуску) із зазначенням реквізитів
свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій,
органів, що видали відповідні свідоцтва,
виду
облігацій,
кількості
облігацій,
номінальної вартості облігації, загальної
суми випуску, форми випуску, форми
існування

Перший випуск облігацій Емітента у
кількості 350
(триста п’ятдесят)
штук
процентних іменних облігацій серії А,
номінальною
вартістю 100 000 (сто тисяч)
грн. 00 (нуль) коп. кожна облігація, на загальну
суму 35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп., форма випуску облігацій –
бездокументарна, даний випуск облігацій був
зареєстрований Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку - Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій підприємств
реєстраційний № 345/2/06, дата реєстрації 29
травня 2006 року. Облігації з додатковим
забезпеченням.
Розпорядженням ДКЦПФР №170-С-О
від 07.07.2011р. скасовано реєстрацію випуску
облігацій серії «А», Свідоцтво про реєстрацію
випуску облігацій підприємств реєстраційний
№345/2/06 видане 29.05.2006р. анульовано.
Другий випуск облігацій Емітента у
кількості
350 (триста п’ятдесят)
штук
процентних іменних облігацій серії В,
номінальною вартістю 100 000 (сто тисяч) грн.
00 (нуль) коп. кожна облігація, на загальну
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суму 35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп., форма існування облігацій
–
бездокументарна,
був
зареєстрований
Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку - Свідоцтво про реєстрацію
випуску облігацій підприємств реєстраційний №
11/2/07, дата реєстрації 26 січня 2007 р., дата
видачі 14 травня 2007 р. Облігації з додатковим
забезпеченням.
Розпорядженням ДКЦПФР №171-С-О
від 07.07.2011р. скасовано реєстрацію випуску
облігацій серії «В», Свідоцтво про реєстрацію
випуску облігацій підприємств реєстраційний
№11/2/07 видане 14.05.2007р. анульовано.
1.3.3

Інші
цінні
Інформація про інші цінні папери, розміщені
емітентом,
із
зазначенням
реквізитів розміщувались.
свідоцтв про реєстрацію випусків цінних
паперів, органів, що видали відповідні
свідоцтва, виду цінних паперів, кількості,
номінальної
вартості,
загальної
суми
випуску, форми випуску, форми існування

1.3.4

Публічне
акціонерне
товариство
Відомості щодо організаторів торгівлі, на
яких продавались або продаються цінні «УКРАЇНСЬКА БІРЖА». Місцезнаходження:
папери емітента (у разі здійснення таких Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд.
42-44. Код за ЄДРПОУ: 36184092. Ліцензія про
операцій)
право здійснення діяльності з організації
торгівлі на фондовому ринку АГ № 399339,
дата видачі 22.10.2010 р.

1.4
1.4.1

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
Станом на 31 грудня 2012 р. чисельність
Чисельність штатних працівників (за станом
на останнє число кварталу, що передував штатних працівників ПАТ «ВКФ» становить 1 961 (одна тисяча дев’ятсот шістдесят один)
кварталу, в якому подаються документи)
працівник.

1.4.2

ПАТ «ВКФ» немає ліцензій (дозволів) на
Перелік ліцензій (дозволів) емітента на
провадження певних видів діяльності із провадження певних видів діяльності.
зазначенням терміну закінчення їх дії
Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому
подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

1.4.3

а)

папери

емітентом

не

ПАТ «ВКФ» станом на 31.12.2012 р. було
обсяг основних видів продукції (послуг,
робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент вироблено наступний обсяг основних видів
продукції:
- шоколад та вироби шоколадні - 33 876 тис.
тон;
- вироби кондитерські з цукру, включаючи
білий шоколад без вмісту какао – 54 155 тис.
тон;
- пряники і вироби аналогічні; печиво солодке,
вафлі – 32 181 тис. тон.
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б)

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у
якій здійснює діяльність емітент

Ринками збуту продукції ПАТ «ВКФ» є
загальнодержавний ринок України, Російська
Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан та
країни Східної Європи.
Емітент здійснює свою діяльність у
галузі виробництва кондитерської продукції,
шоколаду та виробів з нього, виробів
кондитерських з цукру, включаючи білий
шоколад без вмісту какао, пряників, печива
солодкого та вафлі.
Кондитерський
ринок,
на
якому
здійснює свою діяльність емітент – один з
найпривабливіших і динамічних ринків в
Україні.
Трансформація
економіки
України
висуває нові вимоги до поведінки підприємств
на ринку. Однією з істотних особливостей
господарської
діяльності
підприємств
кондитерської галузі нині є те, що в галузі
відчувається постійне посилення конкуренції.
Внаслідок того, що ринок кондитерських
виробів перебуває у постійному розвитку,
підприємства мають динамічно вирішувати
питання оцінки стратегії своєї поведінки не
тільки у перспективі, але й сьогодні, а також
визначати ступінь своєї стійкості на цьому
ринку.
Поведінка підприємств у кондитерській
галузі обумовлена таким протиріччям - з одного
боку, відчувається витіснення підприємств з
ринку внаслідок зростання потужностей
виробництва ринкових лідерів, з другого прихід до галузі нових підприємств. Таким
чином, ринок кондитерських виробів в Україні є
ринком, який динамічно розвивається, що
призводить
до
необхідності
вирішення
широкого спектра питань - від проведення
досліджень у галузі до формування стратегії
поведінки. Цей процес потребує відповідного
забезпечення, враховуючи те, що підприємства
ринку кондитерських виробів відчувають
посилення щільності конкуренції, внаслідок
чого виникає необхідність оцінки поточного та
перспективного становища підприємства на
ринку.
Кондитерські вироби є традиційно
популярними в Україні. При рівні споживання
7,4 кг на душу населення на рік, Україна є 8-ою
у світі за споживанням кондитерських виробів
на душу населення. Сьогодні український ринок
кондитерських виробів майже нічим не
відрізняється від європейського - асортимент
налічує майже 1000 найменувань, і 90 % його
належить вітчизняній продукції. На думку
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експертів, кондитерський ринок в Україні
характеризується
низкою
особливостей,
зокрема: матеріалоємність - більша частина
витрат спрямована на придбання сировини;
коливання цін на сировину (цукор, борошно,
какао-боби)
протягом
року;
сезонність
виробництва - восени та взимку попит на
кондитерські вироби збільшується, а отже
зростають і обсяги виробництва.
Основні
виробники
українського
внутрішнього кондитерського ринку поки що
успішно випереджають іноземних виробників.
Власне, останніх на нашому ринку не так і
багато - голландський концерн "Марс" традиційний лідер виробництва шоколадних
батончиків і постачальник драже і цукерок TM
Ferrero. У низці супермаркетів можна знайти
шоколадні цукерки італійських компаній Sorini,
Witor's, французьких - Vahlrona, Cemoi, Jaqcuot,
Maxim's, бельгійських - Duc d'O і Hamlet,
німецьких - Storch, Маихіоп і P. Reber,
скандинавської Fazer, швейцарських - Frey,
Midor, Lindt і деяких російських - А. Коркунов,
ф-ка ім. Бабаева, "Рот Фронт" та ін. Продукція
усіх цих імпортерів набагато дорожча, тому не
конкурентоспроможна й купується переважно
на подарунок.
Переважна кількість малих виробників
кондитерських виробів слабо модернізовані, їхні
ринки збуту обмежені, в них відсутні розвинені
торгові марки. Вони не конкурують із великими
виробниками та займають відносно вільні ніші виробництво
борошняних
кондитерських
виробів із використанням ручної роботи (торти
й тістечка); робота на замовлення роздрібних
торговельних мереж. Завдяки нижчій ціновій
політиці скорочують собівартість виробництва
за рахунок дешевшої сировини.
Таким чином, можна зробити висновок,
що ринок кондитерських виробів в Україні
протягом 2009 - 2012 рр. розвивався динамічно.
До 2010 р. досягнута певна структуризація
ринку: основні суб'єкти створили холдинги та
корпорації, завоювали споживачів у своїх
сегментах ринку, налагодили постачання як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках,
інвестували в нове обладнання, зосередилися на
якості й асортименті продукції, закріпили старі
бренди та вивели на ринок інноваційні продукти
й нові торгові марки. У кондитерському секторі
ринку працює 833 підприємства, для 472 з яких
кондитерська галузь є основною. Більшість змін
у цій сфері відбулися завдяки інвестиціям, які
мали і зовнішнє, і вітчизняне походження.
Кожен із сегментів цього ринку мав власну
динаміку як у грошовому, так і в натуральному
вимірі.
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в)

обсяги та напрями інвестиційної діяльності Інвестиційної
здійснювало.
емітента

г)

стратегію досліджень та розробок

про

філії

та

діяльності

ПАТ

«ВКФ»

не

Наукові дослідження і розробки ПАТ «ВКФ»
не проводились.

представництва ПАТ «ВКФ» не має філій, представництв.

1.4.4

Відомості
емітента

1.4.5

Відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

а)

На дату прийняття рішення про розміщення
які існують на дату прийняття рішення про
розміщення акцій: кредитні правочини та акцій (25.02.2013р.) грошові зобов’язання
зміни до них (номер і дата укладання Емітента за кредитними правочинами відсутні.
правочину, сторони, вид правочину);
кредитор за кожним укладеним кредитним
правочином; сума зобов’язання за кожним
укладеним кредитним правочином; валюта
зобов’язання; строк і порядок виконання
кредитного правочину; відомості про
остаточну суму зобов’язання за кредитним
правочином; рішення судів, що стосуються
виникнення, виконання та припинення
зобов’язань
за укладеним кредитним
правочином

б)

які не були виконані: кредитні правочини та
зміни до них (номер і дата укладання
правочину, сторони, вид правочину);
кредитор за кожним укладеним кредитним
правочином; сума зобов’язання за кожним
укладеним кредитним правочином; валюта
зобов’язання; строк і порядок виконання
кредитного правочину; дата виникнення
прострочення зобов’язання за кредитним
правочином, його розмір і стадія погашення;
рішення судів, що стосуються виникнення,
виконання та припинення зобов’язань за
укладеним кредитним правочином
Можливі фактори ризику в діяльності
емітента

1.4.6

Відсутні.









1.4.7

Перспективи
діяльності
поточний та наступні роки

емітента

на

Можливі
інфляційні
процеси
в
народному господарстві;
Загальний економічний стан в державі;
Нестабільність законодавства України;
Низька платоспроможність населення і
підприємств;
Поглиблення платіжної кризи в Україні;
Збільшення цін на енергоносії;
Форс-мажорні обставини (стихійні лиха,
фінансові кризи, аварії і тому подібне).

ПАТ «ВКФ» має наступні перспективи
діяльності на поточний 2013 р. та наступні
роки:
1.Будівництво III черги ПАТ «ВКФ» під
молочно - консервний комбінат.
2.Реконструкція III та IV поверхів цеху № 5
ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12
на території Стрижавської селищної ради.
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3.Реконструкція склад-бази ПАТ «ВКФ» по
вул. Чехова, 43.
4.Придбання технологічного обладнання
для молочно - консервного комбінату та 4-го та
5-го поверхів цеху № 5 ПАТ «ВКФ».
1.4.8

Відсутні юридичні особи, у яких Емітент
Відомості про юридичних осіб, у яких
володіє
більше ніж 10 відсотками статутного
емітент володіє більше ніж 10 відсотками
статутного капіталу (активів), у тому числі капіталу (активів).
Емітент не має дочірніх підприємств.
про дочірні підприємства

1.4.9

За останні 5 років дивіденди Емітентом не
Відомості про дивідендну політику емітента
за останні п’ять років (інформація про нараховувались та не виплачувались, за
нараховані та виплачені дивіденди, розмір рішенням загальних зборів акціонерів Емітента
прибуток
підприємства направлявся до
дивідендів на одну акцію)
резервного фонду Емітента та на розвиток
Емітента.

1.4.10 Відомості про провадження у справі про
банкрутство або про застосування санації до
товариства чи юридичної особи, в результаті
реорганізації якої утворилося товариство,
протягом трьох років, що передували року
здійснення розміщення акцій

Протягом останніх трьох років до
товариства
провадження у справі про
банкрутство не порушувалося та заходи щодо
санації не здійснювалися.

1.4.11 Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому
подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії:
Баланс на 31 грудня 2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 р. викладені у Додатку № 1 до
даного Проспекту емісії та є його невід’ємною частиною.
1.4.12 Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому
подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії
Баланс на 31 грудня 2012 р. та Звіт про фінансові результати за 2012 р. викладені у Додатку № 2
до даного Проспекту емісії та є його невід’ємною частиною.

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення
Рішення про збільшення розміру статутного
2.1
Дата і номер протоколу загальних зборів
акціонерів товариства, яким оформлені капіталу ПАТ «ВКФ» шляхом розміщення
рішення про збільшення розміру статутного додаткових акцій існуючої номінальної вартості
капіталу товариства шляхом розміщення та про приватне розміщення акцій оформлені
додаткових акцій існуючої номінальної Протоколом № б/н річних (чергових) загальних
зборів акціонерів ПАТ «ВКФ» від 25 лютого
вартості та про приватне розміщення акцій
2013 р.
Для участі у загальних зборах акціонерів
2.2
Загальна кількість голосів акціонерів акціонери/
представники
власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися
зареєструвалися для участі у загальних акціонерів загальною кількістю 61 (шістдесят
зборах акціонерів товариства (зазначається одна) особа, які у сукупності володіють
кількість голосуючих акцій з питання 813 388 062 (вісімсот тринадцять мільйонів
порядку денного про приватне розміщення триста вісімдесят вісім тисяч шістдесят два) шт.
акцій), та кількість голосів акціонерів, які простих іменних акцій, що складає 99, 545 %
голосували за прийняття рішення про від Статутного капіталу Товариства.
приватне розміщення акцій
За рішення:
Збільшити статутний капітал Товариства
шляхом приватного розміщення 3 200 000 000
(три мільярди двісті мільйонів) шт. простих
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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.
«За»
пропозицію,
винесену
на
голосування акціонерами віддано 813 045 399
голосів, що складає 99, 95 % від кількості
присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та
99, 50 % від Статутного капіталу Товариства.
2.3

Загальна номінальна вартість акцій, які 800 000 000 (вісімсот мільйонів) грн. 00 (нуль)
коп.
планується розмістити

2.4

ПАТ
«ВКФ»
зобов’язується
не
Зобов’язання емітента щодо невикористання
внески,
отримані
внесків, отриманих при розміщенні акцій в використовувати
розміщенні акцій в рахунок
їх
рахунок їх оплати, для покриття збитків при
оплати, для покриття збитків Товариства
товариства

2.5

Мета використання фінансових ресурсів,
залучених від розміщення акцій (конкретні
обсяги та напрями використання)

Фінансові ресурси, залучені ПАТ «ВКФ»
від
розміщення
акцій,
в повному
обсязі,
у
розмірі 800 000 000 (вісімсот
мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп., будуть
використані ПАТ «ВКФ» наступним чином:
1. Будівництво III черги ПАТ «ВКФ» під
молочно - консервний комбінат вартістю біля
300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 (нуль)
коп.
2. Реконструкція III та IV поверхів цеху №
5 ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок,
12 на території Стрижавської селищної ради
вартістю біля 100 000 000 (сто мільйонів) грн.
00 (нуль) коп.
3. Реконструкція склад-бази ПАТ «ВКФ»
по вул. Чехова, 43 вартістю біля 30 000 000
(тридцять мільйонів) грн. 00 (нуль) коп.
4. Придбання технологічного обладнання
для молочно - консервного комбінату та 4-го та
5-го поверхів цеху № 5 ПАТ «ВКФ» вартістю
біля 370 000 000 (триста сімдесят мільйонів)
грн. 00 (нуль) коп.

2.6

Планується розмістити 3 200 000 000 (три
Кількість
акцій
кожного
типу,
що
планується розмістити, у тому числі мільярди двісті мільйонів) шт. простих іменних
кількість привілейованих акцій кожного акцій.
класу (у разі розміщення привілейованих
Рішенням річних (чергових) загальних
акцій кількох класів)
зборів акціонерів від 25 лютого 2013
р.
(Протокол № б/н) розміщення привілейованих
акцій Товариства не передбачається.

2.7

Номінальна вартість акції

0 (нуль) грн. 25 (двадцять п’ять) коп. кожна
акція.

2.8

Ринкова вартість акцій

Ринкова вартість емісійних цінних паперів
акціонерного товариства, які перебувають в
обігу на фондових біржах, визначається – як
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вартість цінних паперів, визначена відповідно
до законодавства про цінні папери та фондовий
ринок.
Акції Товариства перебувають в обігу на
ПАТ
«УКРАЇНСЬКА
БІРЖА».
Згідно
інформації ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
біржовий курс по простих іменних акціях ПАТ
«ВКФ» станом на 08 січня 2013 р. склав 0,2575
грн.
Ринкова
вартість
акції
затверджена
Наглядовою радою Емітента 08 січня 2013р. на
рівні 0,2575 грн. за одну просту іменну акцію
ПАТ «ВКФ».
2.9

Ціна розміщення акцій

Ціна розміщення акцій – 0,26 гривень за
одну просту іменну акцію.
Товариство здійснює розміщення акцій за
ціною не нижчою за її ринкову вартість, що
затверджується Наглядовою радою. Ринкова
вартість однієї простої іменної акції ПАТ
«ВКФ» є вищою за її номінальну вартість.

2.10

Кожною простою акцією її власнику Обсяг прав, що надаються власникам акцій,
акціонеру надається однакова сукупність прав,
які планується розмістити
включаючи права на:
 Участь в управлінні Товариством.
 Отримання дивідендів.
 Отримання у разі ліквідації Товариства
частини його майна або вартості частини
майна Товариства.
 Отримання інформації про господарську
діяльність Товариства.

2.11

Інформація
про
надання
акціонерам
переважного права на придбання акцій
додаткової емісії (надається акціонерам власникам простих акцій у процесі
приватного розміщення обов’язково, в
порядку, встановленому законодавством;
надається
акціонерам
власникам
привілейованих акцій у процесі приватного
розміщення товариством привілейованих
акцій, якщо це передбачено статутом
акціонерного товариства)

Емітентом надається переважне право на
придбання акції додаткової емісії. Переважне
право надається акціонеру – власнику простих
акцій у процесі приватного розміщення
обов’язково. Переважне право реалізують
особи, що є акціонерами на дату (25.02.2013 р.)
прийняття рішення про збільшення статутного
капіталу Емітента
шляхом приватного
розміщення акцій. Акціонери Товариства
користуються переважним правом на придбання
розміщуваних Товариством простих іменних
акцій пропорційно частці належних їм простих
акцій у загальній кількості простих акцій.
Привілейовані
випускались.

2.12

Строк та порядок надання акціонерами
письмового підтвердження про відмову від
використання свого переважного права на
придбання
акцій
додаткової
емісії
(зазначаються у разі необхідності)

акції

Товариством

не

Акціонери мають право відмовиться від
використання свого переважного права
на
придбання акцій додаткового випуску. У разі
відмови акціонера від використання свого
переважного права, подання
письмових
підтверджень про відмову умовами розміщення
не передбачається. Нереалізація акціонером
свого переважного права на придбання акцій у
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відповідний термін вважається його відмовою
від використання свого переважного права на
придбання акцій. Відмова власника акцій від
використання свого переважного права на
придбання акцій додаткового випуску не
передбачає отримання від нього письмового
підтвердження про відмову.
2.13 Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:
Реалізація переважного права акціонерами
2.13.1 строк та порядок подання письмових заяв
на
придбання
акцій
Товариства,
що
про придбання акцій
розміщуються, здійснюється шляхом подання
ними у період з 30.04.2013 р. по 31.05.2013 р.
включно письмових заяв (в якій зазначаються
ім’я (найменування) акціонера, його місце
проживання
(місцезнаходження),
ідентифікаційний
номер
фізичної
особи
(ідентифікаційний код юридичної особи),
кількість цінних паперів, що придбаваються,
дата заповнення заяви, підпис (підпис
уповноваженої особи та печатка юридичної
особи)) про придбання акцій. Заяви подаються
на ім’я директора ПАТ «ВКФ» та реєструються
у
відповідному журналі обліку у день
надходження. Заяви приймаються Товариством
не пізніше
дня, що передує дню початку 1
(першого) етапу укладення договорів з першими
власниками (не пізніше 31.05.2013 р.).
2.13.2 строк та порядок перерахування коштів у
сумі, яка дорівнює вартості акцій, що
придбаваються,
із
зазначенням
найменування банку та номера поточного
рахунку, на який перераховуються кошти в
оплату за акції

Реалізація переважного права акціонерами
на
придбання
акцій
Товариства,
що
розміщуються,
здійснюється
шляхом
перерахування ними у строк з 30.04.2013 р. по
31.05.2013 р. включно грошових коштів в сумі,
яка дорівнює 100 (сто) % вартості акцій, що
ними придбаваються. Перераховані кошти
приймаються Товариством не пізніше дня, що
передує дню початку 1 (першого) етапу
укладення договорів з першими власниками (не
пізніше 31.05.2013 р.).
Найменування банку та номера поточного
рахунку, на який перераховуються кошти в
оплату за акції:
Найменування банку: «ІНГ Банк Україна»
Номер поточного рахунку: 26006003155700
Код банку: 300539

2.13.3 строк та порядок видачі товариством
письмових
зобов’язань
про
продаж
відповідної кількості акцій

Товариство,
на підставі отриманих від
акціонерів письмових заяв
про придбання
акцій та коштів у сумі 100 (сто) % від вартості
акцій, що ними придбаваються, видає письмові
зобов’язання про продаж відповідної кількості
акцій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
отримання відповідних коштів Товариством,
але не пізніше дня, що передує дню початку 1
(першого) етапу укладення договорів з першими
власниками (31.05.2013 р.).
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2.14 Порядок розміщення акцій та їх оплати:
2.14.1 дати початку та закінчення першого та 
другого етапів укладення договорів з
першими власниками






Дата початку 1 (першого) етапу укладення
договорів з першими власниками: 01.06.2013
р.
Дата закінчення 1 (першого) етапу
укладення договорів з першими власниками:
27.06.2013 р.
Дата початку 2 (другого) етапу укладення
договорів з першими власниками: 28.06.2013
р.
Дата закінчення 2 (другого) етапу укладення
договорів
з
першими
власниками:
28.07.2013 р.

У разі, якщо укладення договорів з першими
2.14.2 можливість
дострокового
закінчення
укладення договорів з першими власниками власниками на запланований обсяг акцій
здійснено достроково, укладення договорів з
на запланований обсяг
акцій
першими власниками за рішенням Наглядової
ради Товариства припиняється, але в будьякому разі не раніше закінчення першого етапу
укладення договорів з першими власниками.
2.14.3 порядок укладання договорів купівліпродажу акцій (на першому етапі укладення
договорів з першими власниками), щодо
яких акціонером під час
реалізації
переважного права була подана заява про
придбання та перераховані відповідні
кошти, відповідно до умов розміщення акцій

Протягом 1 (першого) етапу укладення
договорів з першими власниками (у період з
01.06.2013 р. по 27.06.2013
р. включно)
укладається Договір купівлі – продажу акцій
між ПАТ «ВКФ» та акціонером, який під час
реалізації свого переважного права подав заяву
про придбання та перерахував відповідні кошти
у розмірі 100 (сто) % вартості цінних паперів,
що ним придбаваються, відповідно до умов
розміщення, на поточний рахунок ПАТ«ВКФ» .

2.14.4 строк та порядок подання заяв про
придбання
акцій
акціонерами
та
інвесторами, перелік яких затверджено
загальними зборами акціонерів (або єдиним
акціонером товариства, або іншою особою,
що відповідно до законодавства виконує
функції загальних зборів), а також строк та
порядок укладання договорів купівліпродажу акцій (на другому етапі укладення
договорів з першими власниками)

Протягом 2 (другого) етапу укладення
договорів з першими власниками (з 28.06.2013
р. по 28.07.2013 р. включно) здійснюється
приватне розміщення серед акціонерів акцій, що
залишилися не розміщеними на 1 (першому)
етапі. У період з 28.06.2013 р. по 28.07.2013 р.
включно акціонерами
подається письмова
заява на ім’я Директора ПАТ «ВКФ» (в якій
зазначаються ім’я (найменування) акціонера,
його місце проживання (місцезнаходження),
ідентифікаційний
номер
фізичної
особи
(ідентифікаційний код юридичної особи),
кількість цінних паперів, що придбаваються
дата заповнення заяви, підпис (підпис
уповноваженої особи та печатка юридичної
особи)), укладається Договір купівлі-продажу
акцій. Заяви реєструються у відповідному
журналі обліку в день їх надходження. Заяви,
що будуть надходити на 2 (другому) етапі
укладення договорів з першими власниками,
розглядатимуться в порядку черговості їх
надходження відповідно до строку проведення
2 (другого) етапу укладення договорів з
першими власниками
(з 28.06.2013 р. по
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28.07.2013 р. включно) та виключно у межах
кількості акцій, що залишились після реалізації
акціонерами свого переважного права. Емітент
надає інформацію про кількість реалізованих
акцій. Заяви, що надійшли для участі на 2
(другому) етапі до дати початку 2 (другого)
етапу
укладення договорів з першими
власниками, не розглядаються.
2.14.5 адреси, за якими відбуватиметься укладення м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, кабінет
№ 218.
договорів з першими власниками

2.14.6 Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення
акцій цього випуску): ПАТ «ВКФ» не користується послугами андерайтера щодо розміщення
акцій цього випуску.
а)
повне найменування
-------------------------------б)
код за ЄДРПОУ
-------------------------------в)
місцезнаходження
-------------------------------г)
номери телефонів та факсів
-------------------------------ґ)
номер і дата видачі ліцензії на провадження -------------------------------професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами, а
саме андеррайтингу
Оплата акцій здійснюється
виключно
2.14.7 строк, порядок та форма оплати акцій
грошовими коштами в національній валюті
України шляхом безготівкового перерахування
грошових коштів на поточний рахунок ПАТ
«ВКФ».
Акціонер, який має намір реалізувати своє
переважне право
має перерахувати на
відповідний поточний рахунок ПАТ «ВКФ»
грошові кошти в сумі, що дорівнює 100 (сто) %
від вартості
цінних паперів, що
ним
придбаваються не пізніше дня, що передує дню
початку укладення договорів з першими
власниками
(у період з 30.04.2013 р. по
31.05.2013 р. включно).
Акціонер, що придбаває акції на 2
(другому) етапі укладення договорів з першими
власниками, має сплатити 100 (сто) % від
загальної
вартості
акцій
до
моменту
затвердження результатів розміщення акцій
Загальними зборами акціонерів Товариства.
Оплата акцій здійснюється виключно
2.14.8 у разі оплати акцій грошовими коштами найменування банку та номер поточного грошовими коштами в національній валюті
рахунку, на який буде внесено кошти в України шляхом безготівкового перерахування
оплату за акції; якщо оплата акцій коштів на поточний рахунок ПАТ «ВКФ»:
здійснюється у національній та іноземній Найменування банку: «ІНГ Банк Україна»
валюті, окремо вказуються номери рахунків Номер поточного рахунку: 26006003155700
у національній та іноземній валютах, дата, Код банку: 300539.
Оплата акцій у іноземній валюті не
на яку здійснюється оцінка іноземної валюти
здійснюється.
2.14.9 порядок видачі уповноваженими особами
емітента документів, які підтверджують

Уповноважена особа Емітента
Наглядової ради ПАТ «ВКФ») видає

(Голова
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