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ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ,
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення
1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
1.1 Загальна інформація про емітента:
1.1.1 Повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Волноваський комбінат
хлібопродуктів»

1.1.2 Скорочене найменування (у разі
наявності)

ПАТ «Волноваський КХП»

1.1.3 Код за ЄДРПОУ

00957376

1.1.4 Місцезнаходження:

1.1.5 Засоби зв’язку (телефон, факс,
електронна пошта)

85700, Донецька область, місто Волноваха, вулиця 100 років
Червоного Хреста, будинок 2
Телефон/факс: (062) 444-95-18,
Електронна пошта: direct_volnkhp@avangardco.ua

1.1.6 Дата державної реєстрації емітен- Дата державної реєстрації – 26 лютого 1996 року, орган, що
та; орган, що здійснив державну здійснив державну реєстрацію емітента – Волноваська
районна державна адміністрація Донецької області
реєстрацію емітента
1.1.7 Предмет і мета діяльності

Метою діяльності Товариства є: Метою діяльності Товариства є
одержання прибутку для задоволення соціально-економічних
потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, здійснення
виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення
суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції
м’ясної та птахопереробної промисловості шляхом найбільш
ефективного використання майна Товариства.
Предметом діяльності Товариства є:
Діяльність у галузі переробної промисловості:
- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на
фермах;
- виробництво готових кормів для домашніх тварин;;
- виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;
Інша діяльність:
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
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насіння олійних культур;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і
кормами для тварин;
- вантажний автомобільний транспорт;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- чистопородне розведення високопродуктивної племінної птиці;
- розведення свійської птиці;
- виробництво племінної продукції для одержання батьківських
форм гібридів або гібридної птиці певного кросу;
- виробництво, інкубація яєць та реалізація виведеного добового
молодняку птиці;
- виробництво яєць та м'яса птиці;
- виробництво, зберігання та реалізація іншої продукції птахівництва;
- відгодівля та вирощування птиці та худоби;
-організація птахогосподарств, в тому рахунку інкубаторіїв,
племрепродукторів, племінних птахозаводів, птахофабрик.
-забезпечення діяльності підприємств агропромислового комплексу
та організація постачання їм матеріально-технічних ресурсів;
- закупівля сільськогосподарської сировини та продукції для
подальшої промислової переробки та виготовлення з неї продукції;
- участь у реалізації програм лізингу сільськогосподарської і
переробної техніки, машин та механізмів;
- виробництво, вирощування, зберігання, переробка і реалізація
сільськогосподарської та іншої продукції і продуктів її переробки:
- надання послуг господарствам і підприємствам усіх форм власності
з проведення сільськогосподарських робіт, впровадження
прогресивних технологій вирощування і збирання врожаїв
сільськогосподарських культур;
- участь у формуванні сучасної високоефективної системи індустріального виробництва в галузі агропромислового виробництва;
- створення та переоснащення ремонтної бази і мережі технічного
сервісу та виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування
тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, фермерського
обладнання та іншого реманенту;
- поставка підприємствам та організаціям агропромислового комплексу пально-мастильних матеріалів, гумотехнічних виробів,
металопродукції, будівельних, лісових і хімічних матеріалів;
- поставка ремонтним підприємствам запасних частин, ремонтних матеріалів, інструменту, обладнання;
- надання послуг з перевезення вантажів, у тому числі міжнародних;
- виконання наукових, проектно-вишукувальних та дослідноконструкторських робіт, надання інженерно та економікоконсультаційних послуг;
- підготовка і реалізація інвестиційних проектів та програм;
- провадження зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення операцій з цінними паперами;
- проведення бартерних, клірингових та лізингових операцій;
- лізинг, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого
майна;
- патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських
пропозицій;
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- організація виробництва технологічного та іншого обладнання, устаткування, машин, транспортних засобів, запасних
частин, будівельних матеріалів, конструкцій, добрив, насіння, інших
непродовольчих та продовольчих товарів;
- провадження інших видів підприємницької діяльності, включаючи
торгівельну, посередницьку, консультаційну (в тому числі у сфері
фінансів);
- створення власної мережі торговельних домів, магазинів,
складів, закладів громадського харчування, готелів, бізнес-центрів;
- постачання сільськогосподарської сировини, продукції власного
виробництва, матеріалів та комплектуючих виробів в Україні та за її
межами для виробничих та невиробничих потреб;
- капітальне будівництво, ремонт та обслуговування інженернотехнічних мереж та комунікацій.
- участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в
межах чинного законодавства), в тому числі надання самостійно
позичок юридичним та фізичним особам та одержання кредитів в
державних або комерційних банках, а також в інших вітчизняних та
іноземних фінансових установах і організаціях тощо;
- геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка
надр;
- видобуток прісних підземних вод, водопостачання води
населенню;
- розведення овець, кіз, коней ;
- розведення свиней;
- розведення інших тварин;
- надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування
ландшафту;
- надання послуг у рослинництві;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- мисливство;
- овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції
розсадників;
- вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва
напоїв і прянощів;
- виробництво харчових продуктів, напоїв;
- виробництво м‘яса та м‘ясних продуктів, виробництво м‘яса свійської птиці та кролів, забій худоби, птиці, кролів, диких тварин,
одержування та первинне оброблення сирих шкур, виробництво
м‘яса, м‘ясних продуктів та тваринних харчових жирів, нехарчового м‘ясо-кісткового борошна, дублення шкур та оздоровлення
шкіри.
- виробництво рибних продуктів;
- перероблення та консервування овочів та фруктів; виробництво
фруктових та овочевих соків;
- виробництво олії та тваринних жирів;
- вирощування зернових та технічних культур;
- розведення великої рогатої худоби;
- діяльність вантажного автомобільного транспорту;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою
продовольчого асортименту;
- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями
та тютюновими виробами;
- виробництво курячого товарного яйця, яєчного порошку;
- виробництво молока та молочних продуктів;
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- виробнитво м'яса та субпродуктів ВРХ, свиней, птиці;
- виробництво муки, хліба, хлібобулочних виробів;
- виробництво добрив;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; діяльність нерегулярного
пасажирського транспорту;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчовими, напоями
та тютюновими виробами; оптова торгівля текстильними товарами,
одягом, взуттям, хутровими виробами та доповненням до одягу,
електропобутовими приладами, радіотелевізійною апаратурою та
засобами звуко- та відеозапису, посудом, виробами зі скла, фарфору
та кераміки, шпалерами та засобами для чищення, парфумерними
та косметичними товарами, фармацевтичними товарами, меблями,
покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами,
папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям, іншими непродовольчими товарами споживчого призначення;
оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, квітами та
іншими рослинами, живими тваринами, шкурами та шкірою,
необробленим тютюном, фруктами та овочами, м'ясом та м'ясопродуктами, молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами, напоями, тютюновими виробами, цукром, шоколадними та кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао та прянощами, рибою, морепродуктами і молюсками, іншими продуктами
харчування;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами, санітарнотехнічним обладнанням, залізними виробами, водопровідним та
опалювальним устаткованням, хімічними продуктами, іншими
проміжними продуктами, відходами та брухтом, верстатами,
машинами та устаткованням для добувної промисловості та будівництва, машинами та устаткованням для текстильного, швейного та
трикотажного виробництва, комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням, офісною технікою та устаткованням;
- оптова торгівля офісними меблями, електронними компонентами
та устаткованням, іншими машинами та устаткованням, сільськогосподарською технікою;
- інші види оптової торгівлі;
-роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту, без переваги продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю,
м'ясом та м'ясними продуктами, рибою і морепродуктами, хлібом,
хлібобулочними та кондитерськими виробами, алкогольними та
іншими напоями, тютюновими виробами, молоком, молочними
продуктами та яйцями, іншими продовольчими товарами;
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, медичними та
ортопедичними товарами, косметичними та парфумерними товарами, текстильними та галантерейними виробами, одягом, взуттям
та шкіряними виробами, меблями, іншими товарами для дому,
побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою, пальним;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом,
книгами, газетами та канцелярськими товарами, офісним та комп'ю4

терним устаткованням, годинниками та ювелірними виробами,
фотографічним, оптичним та точним устаткованням, іншими
непродовольчими товарами, уживаними товарами в магазинах, з
лотків та на ринках;
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною,
живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами,
паливом, металами та хімічними речовинами, деревиною та будівельними матеріалами, машинами, промисловим устаткованням,
суднами та літаками, меблями, побутовими товарами, залізними та
іншими металевими виробами, текстильними виробами, одягом,
взуттям та шкіряними виробами, продуктами харчування, напоями
та тютюновими виробами; посередництво в спеціалізованій торгівлі
іншими товарами; посередництво в торгівлі товарами широкого
асортименту;
- виробництво м'яса, м'яса свійської птиці та кролів, м'ясних продуктів, рибних продуктів, фруктових та овочевих соків, нерафінованих олії та жирів; виробництво рафінованих олії та жирів,
маргарину та аналогічних харчових жирів, морозива, продуктів
борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів, готових кормів для тварин, що утримуються на
фермах, готових кормів для домашніх тварин, хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого
зберігання, цукру, какао, шоколаду та цукристих кондитерських
виробів, макаронних виробів, чаю та кави, прянощів та приправ,
продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів, харчових
продуктів, не віднесених до інших групувань, дистильованих
алкогольних напоїв, етилового спирту із зброджуваних продуктів,
виноградних вин, сидру та інших плодово-ягідних вин, інших
напоїв із зброджуваних продуктів, пива, солоду, мінеральних вод та
інших безалкогольних напоїв; перероблення та консервування
картоплі; перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесені до інших групувань;
- перероблення молока та виробництво сиру;
- консультування з питань інформатизації;
- нотаріальна та інша юридична діяльність;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
-діяльність у сфері інжинірингу; пакування; надання секретарських
послуг та послуг з перекладу;
- надання інших комерційних послуг;
- збирання і оброблення стічних вод;
- збирання та знищення інших відходів;
- прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види
діяльності;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для
будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій,
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); - розвідувальне буріння; будівництво мостів, шляхових естакад,
тунелей і метрополітену;
-будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної
промисловості;
- будівництво інших споруд; монтаж та встановлення збірних
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конструкцій; виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні
спортивних споруд;
- будівництво водних споруд;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- монтаж металевих конструкцій; електромонтажні роботи;
- ізоляційні роботи;
- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
- газопровідні роботи; інші монтажні роботи;
- штукатурні роботи; столярні та теслярські роботи; покриття
підлог та обліцювання стін;
- малярні роботи та скління;
- інші роботи з завершення будівництва;
- оренда будівельної техніки з оператором;
- спорудження будівельних лісів;
- монтаж стропил та настилів покрівель, гідроізоляційні роботи;
- улаштування основ для буріння свердловин та шурфів;
- трамбування котлованів та подушок під фундамент;
- закладка фундаментів, включаючи забивання свай;
- буріння скважин для води, проходження шурфів;
- поглиблення криниць;
- встановлення огорож та поручнів;
- надання послуг зі складання проектно-кошторисної документації,
а також розробці проекта виробництва робіт;
- зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд,
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для
нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту, для
звичайних умов, для територій зі складними інженерногеологічними умовами (просідаючі грунти, підроблювані території,
зсуви, підтоплення);
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна
торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- ремонт радіотелевізійного аудіо- та відеоапаратури, інших
побутових електричних товарів;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання
загального призначення, інших машин та устатковання для
сільського та лісового господарства, технічне обслуговування та
ремонт автомобілів, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва, електродвигунів, генераторів і трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури, іншого
електричного устатковання, н.в.і.г., апаратури для приймання,
запису та відтворення звуку і зображення, контрольновимірювальних приладів;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- діяльність ярмарок та атракціонів; інша видовищно-розважальна
діяльність; рекламна діяльність;
- діяльність ресторанів, кафе, барів, їдалень; послуги з постачання
готової їжі; діяльність готелів;
- видання книг, газет, журналів та періодичних публікацій; інші
види видавничої діяльності; друкування газет;
- інша поліграфічна діяльність;
- брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність; виготовлення друкованих форм;
- надання інших послуг у поліграфічній діяльності;
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- інше фінансове посередництво;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи
здавання в оренду;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- діяльність агентств нерухомості;
- управління нерухомим майном;
- оренда автомобілів, інших наземних транспортних засобів та
устатковання, водних транспортних засобів та устатковання;
повітряних транспортних засобів та устатковання, сільськогосподарських машин та устатковання, будівельних машин та
устатковання, офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку, інших машин та устатковання;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля
лікарськими засобами;
- діяльність лікарняних закладів;
- охорона материнства та дитинства;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини;
- медична практика;
- ветеринарна практика; проведення медичних предрейсових
оглядів водіїв транспортних засобів;
- підбір та забезпечення персоналом;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством
України, що відповідають цілям, передбаченим у Статуті
Товариства.
*Товариство, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які
види господарської діяльності, за винятком тих, що заборонені
законодавством України.
*Види діяльності Товариства, які підлягають ліцензуванню,
здійснюються Товариством після отримання ним ліцензії у порядку,
встановленому чинним законодавством 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
1.1.8 місця роботи і посади на основному місці роботи:

а)

Директор - Грибовод Юлія Володимирівна: дата народголова та члени колегіального
ження - 11.01.1965 року, освіта - вища, за фахом – технолог,
виконавчого органу або особа, яка загальний виробничий стаж – 27 років, на даній посаді – з
здійснює повноваження одноосіб14.03.2012 року. Основне місце роботи – Директор Публічного виконавчого органу
ного акціонерного товариства «Волноваський комбінат
хлібопродуктів», акціями Товариства не володіє.

б)

Голова Наглядової ради - Кобільник Ростислав Ігорович:
голова та члени наглядової ради (за
дата народження -21.07.1979 року, освіта - вища, за фахом –
наявності)
правознавець, загальний виробничий стаж -10 років, на
даній посаді – з 17.04.2012 року. Основне місце роботи –
ТОВ «Систем Технолоджі Компані Інвестментс», акціями
Товариства не володіє.
Члени Наглядової ради:
1.Мельник Ірина Степанівна:дата народження -18.11.1979
року, освіта - вища, за фахом – фінансист, загальний
виробничий стаж-11 років, на даній посаді з17.04.2011 року.
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Основне місце роботи -ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард»,
акціями Товариства не володіє.
2.Новіков Віталій Миколайович: дата народження 07. 06.
1981 року, освіта - вища, за фахом – технолог, загальний
виробничий стаж – 9 років, на даній посаді – з 17.04.2011
року. Основне місце роботи –ТОВ «Агрохолдинг Авангард»,
акціями Товариства не володіє.
в)

ревізор або голова та члени
ревізійної комісії (за наявності)

Голова та члени Ревізйної комісії
Голова Ревізйної комісії: Марченко Ірина Олександрівна дата народження - 09.01.1276 року, освіта - вища, за фахом фінансист, загальний виробничий стаж – 15 років, на даній
посаді з 29.04.2011 року. Основне місце роботи – ТОВ
«Аграрний Холдинг Авангард», акціями Товариства не
володіє.
Члени Ревізійної комісії:
1. Фатула Тарас Вiкторович: дата народження -22.10.1980
року, освіта - вища, за фахом – правознавство, загальний
виробничий стаж – 7 років, на даній посаді – з 29.04.2011
року. Основне місце роботи – ТОВ «Систем Технолоджі
Компані Інвестментс», акціями Товариства не володіє.
2. Погорілий Станіслав Олександрович: дата народження
-10.08.1978 року, освіта - вища, за фахом – фінансист, загальний виробничий стаж 11 років, на даній посаді з16.04.2013
року.Основне місце роботи - ТОВ «Аграрний Холдинг
Авангард», акціями Товариства не володіє

г)

корпоративний секретар (за наявності)

ґ)

головний бухгалтер (за наявності)

Відсутній

Головний бухгалтер: Шаркова Галина Євгенівна - дата
народження – 28.12.1980 року, освіта - вища, за фахом –
менеджмент організацій, загальний виробничий стаж – 10
років, на даній посаді – з 11.02.2013 року. Основне місце
роботи Головний бухгалтер Публічного акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів», акціями
Товариства не володіє.

Середня заробітна плата особи, яка здійснює повноваження
1.1.9 Відомості про середню заробітну
плату членів колегіального вико- одноосібного Виконавчого органу:
навчого органу або особи, яка здійДиректора - Грибовод Юлії Володимирівни:
снює повноваження одноосібного
виконавчого органу, за останній
- за останній (3 квартал 2013 року) – 19 803,45 гривень
квартал та завершений фінансовий
- за останній (2012 рік) фінансовий рік – 15 375,48 гривень
рік, що передував року, в якому
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подаються документи
1.1.10 Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:
Публічне акціонерне товариство «Нацiональний
Депозитарiй України»

а)

повне найменування

б)

місцезнаходження

в)

код за ЄДРПОУ

30370711

г)

реквізити договору про
обслуговування емісії акцій
емітента (номер, дата укладення)

Договір № Е – 1996 від 08 листопада 2010 року

ґ)

номер і дата видачі ліцензії на про- Ліцензія на здійснення депозитарної дiяльнiсті депозивадження професійної діяльності на тарiю цiнних паперiв:
фондовому ринку - депозитарної
Серія АВ № 581322, видана Державною комісією з цінних
діяльності, а саме депозитарної дія- паперів та фондового ринку. Номер Рішення про видачу
льності депозитарію цінних паперів Ліцензії – 823 від 19.09.2006 року. Строк дії Ліцензії з

01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3

19.09.2006 до 19.09.2016 року. Дата видачі Ліцензії – 25.05.2011
року

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ ПЛЮС»
Код за ЄДРПОУ - 36243519

а)

повне найменування і код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми або
прізвище, ім’я та по батькові
аудитора

б)

місцезнаходження або місце
проживання

в)

реквізити свідоцтва про внесення до
та аудиторських фірм: АБ 000934
реєстру аудиторів та аудитор-ських
фірм,
які
можуть
проводити Реєстраційний номер Свідоцтва: 1029
аудиторські перевірки фінансових Строк дії Свідоцтва:з 14.07.2009 до 18.12.2013 року
установ, що здійснюють діяльність на Орган, що видав Свідоцтво: Державна комісія з цінних
ринку цінних паперів (якщо емітент є паперів та фондового ринку
фінансовою установою, що здійснює
діяльність на ринку цінних паперів)

г)

реквізити свідоцтва про включення
№ 4236 від 18.12.2008 року
до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською Дійсне до 18.12.2013 року
палатою України

21018 м. Вінниця, площа Гагаріна, буд.2, офіс 104
Серія та номер Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів
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1.1.12 Відомості про участь емітента в Не є учасником асоціацій, консорціумів, концернів, корпоасоціаціях, консорціумах, концер- рацій, інших об’єднаннях підприємств
нах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств
1.2

Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1.2.1 Розмір статутного капіталу това- 1 890 984, 25 (Один мільйон вісімсот дев’яносто тисяч
риства на дату прийняття рішення дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 25 копійок)
про приватне розміщення акцій
1.2.2 Номінальна вартість і загальна
кількість акцій

Номінальна вартість: 0,25 гривень одна акція.
Загальна кількість акцій: 7 563 937 штук простих іменних
акцій

1.2.3 Кількість розміщених товариством 7 563 937 простих іменних акцій
акцій кожного типу
1.2.4 Кількість розміщених товариством Привілейовані акції не випускалися
привілейованих акцій кожного
класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)
1.2.5 Кількість акціонерів на дату
прийняття рішення про
розміщення акцій

На дату прийняття рішення про розміщення акцій, тобто
станом на 17 жовтня 2013 року, у Зведеному обліковому
реєстрі обліковується 1 966 акціонерів

1.2.6 Інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про
розміщення акцій:
а)

кількість

Не має

б)

тип

-

в)

клас (за наявності привілейованих акцій
кількох класів)

-

г)

форма випуску

-

ґ)

форма існування

-

1.2.7 Кількість акцій, що перебувають у влас- Губка Світлана Павлівна - Директор, акціями
ності членів виконавчого органу емітента Това-риства – не володіє
або особи, яка здійснює повноваження
одноосібного виконавчого органу
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1.2.8 Перелік власників пакетів акцій (10 від- Власником, який володіє 10 відсотків і більше
сотків і більше) із зазначенням відсотка та акціями у Статутному капіталі Емітетнта є –
юридична особа – КОМПАНІЯ АВАНГАРДКО
кількості акцій кожного власника
ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД. Кількість
належних акцій – 5 479 545 штук, що становить
72,4430 відсотків від загальної кількості (7 563 937)
акцій
1.3 Інформація про цінні папери емітента:
Перша емісія - Відкритого акціонерного товарис1.3.1 інформація про випуски акцій емітента тва «Волноваський комбінат хлібопродуктів» була
(щодо кожного випуску) із зазначенням
зареєстрована при створені Товариства 31 травня
реквізитів свідоцтв про реєстрацію 1996 року.
випусків акцій, органів, що видали
Статутний капітал, який сформований за рахунок
відповідні свідоцтва, номінальної вар- приватизаційних сертифікатів, в сумі 1 890 984, 25
тості, кількості кожного типу розміщених
(Один мільйон вісімсот дев’яносто тисяч дев’ятсот
товариством акцій, у тому числі кількості вісімдесят чотири гривні 25 копійок), був поділений
кожного класу привілейованих акцій (у
на 7 563 937 простих іменних акцій номінальною
разі розмі-щення привілейованих акцій),
вартістю 0,25 гривень одна акція.
загальної суми випуску, форми випуску
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за
акцій, форми існування
Реєстраційним номером 277/1/96 від 31 травня 1996
року видане Міністерством фінансів України. Форма
існування акцій не визначена. Статутний капітал
сформований в повному розмірі. Державна частка у
Статутному капіталі - не зареєстрована.
Друга емісія - Відкритого акціонерного товариства
«Волноваський комбінат хлібопродуктів» була
зареєстрована в 2000 році, у зв’язку з визначенням
документарної форми випуску (існування) акцій.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за
Реєстраційним № 277/1/96 від 31 травня 1996 року
було замінено на Свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій за Реєстраційним № 135/05/1/00 від 07 серпня
2000 року, яке видане Донецьким територіальним
управлінням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, на загальну суму 1 890 984, 25
гривень номінальною вартістю – 0,25 гривень одна
акція в кількості 7 563 937 простих іменних акцій.
Статутний
капітал
Відкритого
акціонерного
товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів
сформований в повному розмірі, державна частка в
Статутному капіталі – відсутня.
Прийнята документарна форма випуску цінних
паперів, привілейовані акції та акції на пред’явника
не зареєстровані.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за
Реєстраційним № 277/1/96 від 31 травня 1996 року,
яке видане Міністерством фінансів України на суму
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загальної номінальної вартості 1 890 984, 25 (Один
мільйон вісімсот дев’яносто тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 25 копійок) в кількості 7 563 937
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25
гривень одна акція, втратило чинність.
Відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства» Емітентом були зареєстровані третя та
четверта емісії цінних паперів, а саме:
Третя емісія - Відкритого акціонерного товариства
«Волноваський комбінат хлібопродуктів»
була
зареєстрована 01 листопада 2010 року.
Прийнята бездокументарна форма існування
цінних паперів.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Емітента Відкритого акціонерного товариства «Волноваський
комбінат хлібопродуктів», за Реєстраційним
№
135/05/1/00 від 07 серпня 2000 року, яке видане
Донецьким територіальним управлінням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
втратило чинність, та замінено Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, на Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним №
235/05/1/10 від 01 листопада 2010 року на загальну
суму номінальної вартості акцій 1 890 984, 25 (Один
мільйон вісімсот дев’яносто тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 25 копійок) в кількості 7 563 937
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25
гривень одна акція.
Привілейовані акції та акції на пред’явника
Емітентом не випускались. Державна частка в
Статутному капіталі Відкритого акціонерного
товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів»,
не зареєстрована.
Четверта емісія - була зареєстрована 03 серпня 2011
року, в зв’язку зі зміною найменування
Товариства. Свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій за Реєстраційним № 235/05/1/10 від 01
листопада 2010 року було замінено на Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій за Реєстраційним
номером 235/05/10. Дата реєстрації «01» листопада
2010 року, дата видачі – «03» серпня 2011 року.
Свідоцтво видане Донецьким територіальним
упрравлінням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Емітенту – Публічному акціонерному товариству «Волноваський комбінат
хлібопродуктів»
на загальну суму номінальної
вартості акцій - 1 890 984, 25 (Один мільйон вісімсот
дев’яносто тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири гривні
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25 копійок) в кількості 7 563 937 простих іменних
акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень - кожна.
Всі акції Товариства розміщені та сплачені повністю.
Форма існування – бездокументарна. Держаної
частки у Статутному капіталі - не має. Привілейовані
акції та акції на пред’явника Емітентом не
випускались.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій,
Відкритого акціонерного товариства «Волноваський
комбінат хлібопродуктів», яке видане Донецьким
територіальним упрравлінням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, за Реєстраційним
№ 235/05/1/10 від 01 листопада 2010 року, втратило
чинність.
1.3.2 інформація про облігації емітента (щодо Не випускалися
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
1.3.3 інформація про інші цінні папери, розмі- Не випускалися
щені емітентом, із зазначенням реквізитів
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 Відомості щодо організаторів торгівлі, на Відсутні
яких продавались або продаються цінні
папери емітента (у разі здійснення таких
операцій)

1.4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
1.4.1 Чисельність штатних працівників (за станом Чисельність штатних працівників Товариства
на останнє число кварталу, що передував станом на 30 вересня 2013 року становить 102
чоловіки
кварталу, в якому подаються документи)
1.4.2 Перелік ліцензій (дозволів) емітента на Немає
провадження певних видів діяльності із
зазначенням терміну закінчення їх дії
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1.4.3 Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду (станом на 30.09.2013 року, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та
проспекту їх емісії, а саме дані про:
а)

Відповідно до Звіту про фінансові результати за
обсяг основних видів продукції (послуг,
робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент третій квартал 2013 року - Дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
становить - 39 216,27 тис. грн. в тому числі від
реалізації:
-комбікорму - 38 978,17 тис.грн.;
- надання послуг, в тому числі оренди – 238,1
тис.грн.

б)

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у - Реалізація сільськогосподарської продукції, а
саме: готових кормів для птиці (промислового
якій здійснює діяльність емітент
вирощування, яйця
столового). Реалізація
здійснюється в межах території України.
- Коротко термінове зберігання сировини для
виготовлення кормів (зернові). Забезпечення
правильного зберігання незалежно від пори року
зернових із збереженням якісних властивостей.

в)

обсяги та напрями інвестиційної діяльності
емітента

г)

стратегію досліджень та розробок

1.4.4 Відомості про філії та представництва
емітента

Не має

Не має.

Публічне акціонерне товариство «Волноваський
комбінат хлібопродуктів» зареєстрованих філій та
представництв - немає

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

які існують на дату прийняття рішення про На дату прийняття рішення Товариством про
розміщення акцій: кредитні правочини та розміщення акцій – кредитні правочини та зобозміни до них (номер і дата укладання право- в’язання по кридитних правочинах - відсутні.
чину, сторони, вид правочину); кредитор за Судових рішень, що стосуються виникнення,
кожним укладеним кредитним правочином; виконання та припинення зобов’язань за
сума зобов’язання за кожним укладеним кре- укладеним кредитним правочином, не було.
дитним 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
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б)

які не були виконані: кредитні правочини та зміни до Не було випадків не виконання за кредитними
них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид зобов’язаннями
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
виник-нення, виконання та припинення зобов’язань
за укладеним кредитним правочином

1.4.6 Можливі фактори ризику в діяльності емітента

Погіршення загальноекономічної ситуації в
Україні. Зміни в законодавстві України, зокрема в
податковій сфері та форс-мажорні обставини.

- Розширення ринків збуту та інфраструктури
дистриб'юторської мережі;
наступні роки
- Продовження модернізації та розширення
потужностей зі зберігання зернових, та виготовлення готових кормів для тварин;
- Створення можливості для постійного
професійного й особистого розвитку персоналу на
базі
найновітніших
практик,
унікального
досвіду та корпоративних цінностей Товариства.
- Здійснення систематичного навчання персоналу:
* зовнішнього - по професійних програмах удосконалення знань із залученням провідних
вітчизняних і міжнародних навчальних закладів,
бізнес-шкіл;
* внутрішнього - на базі Корпоративного
університету.
Товариство не є власником активів інших юри1.4.8 Відомості про юридичних осіб, у яких емітент
дичних осіб, в тому числі дочірніх підприємств
володіє більше ніж 10 відсотками статутного
капіталу (активів), у тому числі про дочірні
підприємства
1.4.7 Перспективи діяльності емітента на поточний та

1.4.9 Відомості про дивідендну політику емітента Дивіденди за останні п’ять років Товариством не
за останні п’ять років (інформація про виплачувалися
нараховані та виплачені дивіденди, розмір
дивідендів на одну акцію)
1.4.10 Відомості про провадження у справі про Емітеннт не приймав рішення про реорганізацію
банкрутство або про застосування санації до Товариства. Справи про банкрутство та санації
товариства чи юридичної особи, в результаті до Товариства, не застосовувалися.
реорганізації якої утворилося товариство,
протягом трьох років, що передували року
здійснення розміщення акцій
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Баланс( z0396-99 ) та звіт про фінансові результати( z0397-99 ) за звітний
період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
1.4.11 випуску акцій та проспекту їх емісії
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди
Дата (рік, місяць,
число)
Публічне акціонерне товариство «Волноваський
комбінат хлібопродуктів»

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ
за
КОАТУУ
за КОПФГ

Донецька

Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

Виробництво готових кормів для
тварин, що утримуються на
фермах

2013

09

30

00957376
1421510100
230
10.91

за КВЕД

Середня кількість працівників
102
85700, Донецька область, місто Волноваха, вулиця 100
Адреса,
років Червоного Хреста, будинок 2
телефон
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2013 р.
Форма №1 Код за ДКУД

1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

30
13639
16457
2818

41
12401
16457
4056

38

38

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості

\

знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних
активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022
1030
1035
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Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I

1040
1045
1050
1060

3168

3168

16875

15648

1065
1090
1095

II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги

1100
1110
1115
1120

340979

235691

1125

134333

1810

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів

1130

168477

14837

1135
1136

48711

378

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

1145

2500

178

1182
1183
1184
1190
1195

695000

252894

1200

-

-

1300

711875

268542

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

1891

1891

-4889

522

Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за роздiлом II

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1140

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

I. Власний капітал
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капiтал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
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Інші резерви
Усього за роздiлом I

1435
1495

-2998

2413

5202
157

5202
157

5359

5359

63928
23

13575
59

561

414

1645

-

-

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банкiв
Інші довгостроковi зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1535
1540
1545

Усього за роздiлом IІ

1595

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами

1600
1605

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю

1640

1650

-

-

Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1660
1665
1670
1690
1695

645002

246722

709514

260770

711875

268542

Інші поточні зобов'язання
Усього за роздiлом ІII

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

1700

1900
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Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
Підприємство

2013

Коди
09

30

009957376

Пудлічне акціонерне товариство
«Волованівський комбінат хлібопродуктів»
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2013 р.
Форма №2

Код за
ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього року

1
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий :
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г
продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати

2
2000
2010
2011
2012
2013

3
114895

4
112539

115786

115400

891
10740

2861
1084

1191
2069
1196

1428
2319
158

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги

2182

Стаття

2014
2050
2070
2090
2095
2120
2121
2122
2130
2150
2180

2190
2195
2200
2220
2240
2241

5393
5682
18

17

19

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2250
2255
2270
2275
2290
2295
2300

5411
5665

2305
2350
2355

5411
5665

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Найменування показника
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405
2410

3

2415
2445
2450
2455
2460
2465

За аналогічний
період
попереднього року
4
-

-

-

-

-

-

5411

-5665

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього року

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
111509
2317
860
1239
3636
119561

4
109182
2363
903
1209
5648
119305

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3

За аналогічний
період
попереднього року
4
-

-

2615

-

-

2650

-

-
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1.4.12

Баланс( z0396-99 ) та звіт про фінансові результати( z0397-99 ) за звітний рік, що передував
року, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії
КОДИ
2012.12.31

Дата
Підприємство

Публічне акціонерне товариство «Волноваський
комбінат хлібопрдуктів»
Донецька область

за ЄДРПОУ

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Виробництвоготовких кормів для тварин, що
Вид економічної
за КВЕД
утримуються на фермах
діяльності
Середня кількість працівників (1): 102
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 85700, Донецька область, місто Волноваха, вулиця 100 років Червоного Хреста, будинок 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

00957376
1421510100
230
10.91

v

Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма №1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801001
На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду
3
4

010
011
012
020
030
031
032

30
14044
15966
1923

13639
16457
2818

38

38

3283

3168

035
036
037
040
045
050
055
056
057
060
065
070
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Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування (2)
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання

075
080

17365

16875

100
110
120
130
140
150

230350

331168

160
161
162

2195
2205
10

134333
134335
2

170
180
190
200
210
220

23070
24415

48711
168477

230
231
240
250
260
270
275
280

561

2500

280591

695000

297956

711875

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець
звітного періоду
4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

1891

1891

12893

-4369

14784

-2998

400
410
415
416
420
430

110
139

157

249

157

440
450
460

5202

5202

9811
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Інші довгострокові зобов’язання
470
Усього за розділом ІІІ
480
5202
5202
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
510
Векселі видані
520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
63808
63928
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
89089
100328
з бюджетом
550
20
23
з позабюджетних платежів
560
зі страхування
570
з оплати праці
580
314
561
з учасниками
590
із внутрішніх розрахунків
600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
605
вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
124490
544674
Усього за розділом IV
620
277721
709514
V. Доходи майбутніх періодів
630
Баланс
640
297956
711875
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
0
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КОДИ
2012.12.31

Дата
Підприємство

Публічне акціонерне товариство «Волноваський
Комбінат хліборподуктів»

за ЄДРПОУ

00957376

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи (1)
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

Код
рядка
2
010
015
020
025
030

Код за ДКУД 1801003
За попередній
За звітний період
період
3
4
312258
52043

035

260215

040

(273586)

050
055
060

13371
765

061
070
080
090

(1805)
(3242)

091
100
105
110
120
130
140
150
160
165

17653
29

170
175

17624

176

177
180
185

(158)
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Фінансові результати від звичайної діяльності:
190
прибуток
збиток
195
17782
Надзвичайні:
200
доходи
витрати
205
Податки з надзвичайного прибутку
210
Частка меншості
215
Чистий:
220
прибуток
збиток
225
17782
Забезпечення матеріального заохочення
226
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
(131)
допомогою
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
Найменування показника
За звітний період
рядка
1
2
3
Матеріальні затрати
230
233057
Витрати на оплату праці
240
2782
Відрахування на соціальні заходи
250
1654
Амортизація
260
896
Інші операційні витрати
270
41898
Разом
280
278633
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
Назва статті
За звітний період
рядка
1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
300
5479545
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
5479545
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
-3,25
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
-3,25
Дивіденди на одну просту акцію
340

За попередній
період
4

За попередній
період
4
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2.Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення
2.1 Дата і номер протоколу загальних Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу
зборів акціонерів товариства (або Товариства, шляхом розміщення додаткових акцій
рішення єдиного акціонера това- існуючої номінальної вартості та про приватне
риства, або рішення іншої особи, що розміщення акцій, ооформлене 17 жовтня 2013 року,
відповідно до законодавства виконує (Протокол № 3 позачергових Загальних зборів
функції загальних зборів), яким Публічного акціонерного това-риства «Волноваський
оформлені рішення про збільшення комбінат хлібопродуктів»)
розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості та про приватне розміщення
акцій
2.2 Загальна кількість голосів акціонерів - Для участі у позачергових Загальних зборах
власників голосуючих акцій товариства, акціонерів Товариства було зареєстровано 5 508 580
які зареєструвалися для участі у голосуючих акцій, що становить 72,83 вісотків від
загальних зборах акціонерів товариства загальної кількості (7 563 937) голосуючих акцій.

(зазначається
кількість
голосуючих
акцій з питання порядку денного про За прийняття рішення про приватне розміщення
приватне розміщення акцій), та кількість акцій голосували 5 508 580 голосів акціонерів, що
голосів акціонерів, які голосували за становить 100 відсотків від присутніх на позаприйняття рішення про приватне чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
розміщення акцій

2.3 Загальна номінальна вартість акцій, 74 000 000 (Сімдесят чотири мільйони) гривень
які планується розмістити
Емітентом не заплановано використання внесків,
2.4 Зобов’язання емітента щодо неви- отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх
користання внесків, отриманих при оплати, для покриття збитків Товариства
розміщенні акцій в рахунок їх оплати,
для покриття збитків товариства
2.5 Мета використання фінансових
ресурсів, залучених від розмі-щення
акцій (конкретні обсяги та напрями
використання)

Обсяги коштів, в розмірі 100 відсотків, отриманих
Товариством в результаті закритого (приватного)
розміщення акцій, будуть залучені для придбання
нового обладнання та модернізації діючого
обладнання виробничого призначення.

акцій кожного типу, що До розміщення заплановано 296 000 000 штук
планується розмістити, у тому числі простих іменних акцій простих іменних акцій.
кількість привілейованих акцій кож-ного Розміщення привілейованих акцій умовами випуску
класу (у разі розміщення привілейо- не передбачається
ваних акцій кількох класів)

2.6 Кількість

2.7 Номінальна вартість акції

0,25 гривень - одна акція

2.8 Ринкова вартість акцій

0,28 гривень – одна акція

2.9 Ціна розміщення акцій

0,28 гривень - одна акція
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2.10 Обсяг прав, що надаються власникам Особи (акціонери власники акцій Товариства), що
акцій, які планується розмістити
придбали акції, які плануються розмістити
додатково, користуються правами, передбаченими
Статутом Товариства, зокрема:
-Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику
однакову сукупність прав, включаючи право:
* участь в управлінні Акціонерним товариством
(через участь та голосування на Загальних зборах
акціонерів особисто або через своїх представників);
*отримання дивідендів;
*отримання інформації про господарську діяльність
Акціонерного товариства;
*переважне придбання акцій додаткової емісії;
*отримання, у разі ліквідації Акціонерного
товариства, частини майна
або його вартості,
пропорційно частці акціонера у Статутному капіталі
Акціонерного товариства;
*виходу із Акціонерного товариства шляхом
відчуження належних йому акцій.
* Акціонер має право вільно розпоряджатися
належними йому акціями Товариства, зокрема,
продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь
інших юридичних та фізичних осіб без попереднього
інформування та (або) отримання на це дозволу
інших акціонерів або Товариства.
*Акціонери мають також інші права, передбачені
актами законодавства та цим Статутом.
2.11 Інформація про надання акціонерам Акціонери- власники простих акцій Товариства,
переважного права на придбання акцій користуються переважним правом на придбання
додаткової емісії (надається акціонерам - акцій, що розміщуються у процесі приватного
власникам простих акцій у процесі
розміщення акцій пропорційно частці, належних їм
приватного розмі-щення обов’язково, в
акцій, у загальній кількості простих акцій.
порядку, встановленому законодавством;
надається акціонерам - власникам при- Розміщення привілейованих акцій Статутом не
вілейованих акцій у процесі приватного передбачено та умовам приватного розміщення не
розміщення товариством привілейованих заплановано.
акцій, якщо це передбачено статутом
акціонерного товариства)

2.12 Строк та порядок надання акціоне- Умовами розміщення акцій не передбачається отрирами письмового підтвердження про мання Товариством Заяв акціонерів про відмову від
відмову від використання свого пере- реалізації свого переважного права на придбання акцій.
важного права на придбання акцій Якщо акціонер не подав Заяву на ім’я Директора
додаткової емісії (зазначаються у разі Товариства на придбання акцій або порушив умови
строків подання Заяви та оплати за акції, протягом
необхідності)
періоду реалізації переважного права акціонерів, то
вважається, що він відмовився від вико-ристання свого
переважного права на придбання акцій, відповідно до
яких прийнято рішення про розміщення.

2.13 Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової
емісії:
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2.13.1 строк та порядок подання письмових

заяв про придбання акцій

Строк, протягом якого реалізується переважне право
акціонерів, триватиме з 13 листопада 2013 року по
03 грудня 2013 року з 10:00 до 16:00 години.
Акціонери Товариства, які мають намір реалізувати
своє переважне право на придбання акцій, що
розміщуються додатково, зобов’язані, не пізніше 03
грудня 2013 року - останнього робочого дня, що
передує дню початку приватного розміщення
акцій додаткової емісії, тобто, до початку першого
етапу
укладення
Договорів
з
першими
власниками, подати Заяву на на ім’я Директора
Публічного акціонерного товариства «Волноваський
комбінат хлібопродуктів» - Грибовод Юлії
Володимирівни та здійснити 100 відсоткову оплату
за акції, зазначені в Заяві.
Заява акціонером надається в довільній формі, але з
обов’язковим зазначенням: прізвища, ім’я, побатькові – для фізичних осіб, (найменування та код
ЄДРПОУ – для юридичних осіб), кількості акцій, яку
особа бажає придбати, кількість акцій, якою володіє
акціонер на дату початку реалізації свого переважного права та дату складання Заяви.
Заява засвідчується підписом фізичної особи,
(підписом керівника юридичної особи та печаткою, у
випадках, якщо акціонер юридична особа), яка бажає
придбати акції.
Заяви на придбання акцій, що пропонується до
розміщення, задовольняються в порядку їх
надходження.
Заява повинна бути подана у спосіб, який виключає
можливість не одержання цієї Заяви.
Заяви про придбання акцій, що пропонуються до
розміщення, реєструються в Журналі вхідної
документації
відповідно
до
черговості
їх
надходження із зазначенням дати та часу їх
надходження.
Заяви, які надійшли не в межах конкретного
етапу або з порушенням строків оплати за акції,
відповідно до поданої Заяви, не розглядаються та
не реєструються.
На другому етапі укладення Договорів з першими
власниками, який триватиме один календарний
день – 25 грудня 2013 року, акціонери придбавають
акції у кількості, що залишилися не розміщеними під
час реалізації акціонерами свого переважного права.
Протягом установленого строку другого етапу
укледення Договорів з першими власниками,
подається Заява, яка задовольняється в порядку її
надходження, з зазначеною кількістю акцій, яку він
бажає придбати.
Перевищення запланованого рівня розміщення
додаткової емісії – не передбачається. Заяви, подані
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на більшу кількість акцій ніж залишок не
розміщених, відхиляються, про що негайно
повідомляється Заявник.
2.13.2 строк та порядок перерахування
Оплата за акції, які придбаваються, здійснюється
коштів у сумі, яка дорівнює вартості акціонерами Товариства у розмірі 100 відсотків
акцій, що придбаваються, із зазнавартості акцій, за ринковою вартістю(0,28 гривень за
ченням найменування банку та одну акцію) згідно Заяв в строки:
номера поточного рахунку, на який
- в період реалізації переважного права на придбання
перераховуються кошти в оплату за акцій, що розміщуються додатково, оплата за акції
акції
здійснюється не пізніше останнього робочого дня, що
передує дню початку першого етапу укладення
Договорів з першими власниками на придбання
акцій, тобто, не пізніше 03 грудня 2013 року;
- в період другого етапу укладення Договорів з
першими власниками на придбання акцій, що
пропонуються до розміщення, акціонери здійснюють
оплату за акції, що залишилися не розміщеними під
час реалізації переважного права, за ринковою
вартістю (0,28 гривень за одну акцію), 25 грудня 2013
року,
але
не
пізніше
дня
затвердження
Уповноваженим органом результатів укладення
Договорів з першими власниками на придбання
акцій, результатів розміщення акцій та Звіту про
закрите (приватне) результати розміщення акцій.
Кошти, в оплату за акції, перераховуються
акціонерами на Поточний рахунок Товариства номер
260070301054 відкритий у ПАТ КБ «Фінансова
ініціатива» м.Києва, МФО 380054 в національній
валюті (у гривнях).
Особи гарантують, що кошти, які будуть
перераховані в оплату акцій, мають законне
походження. Акціонером - юридичною особою
оплата здійснюється у гривнях за рахунок коштів,
які знаходяться у її розпорядженні, після оплати
обов’язкових платежів.
Власники, які придбали акції, що пропонуються до
розміщення, зобов’язані надати Товариству копії
платіжних документів, що підтверджують 100
відсоткову оплату за акції.
При порушенні строків оплати за акції, Договір
купівлі-продажу вважається розірваним.
Такі особи втрачають право на придбання акції з
моменту строків оплати. Рішення про повернення
коштів, у зв’язку із втратою права на придбання
акцій приймається Загальними зборами акціонерів.
2.13.3 строк та порядок видачі товариством Після отримання від акціонера грошових коштів в
сумі вартості акцій, що ним придбаваються, прописьмових зобов’язань про продаж
тягом 5 (П’яти) робочих днів, Емітент видає аквідповідної кількості акцій
ціонеру, особисто, письмове зобовязання про про29

даж відповідної кількості акцій додаткової емісії.
2.14

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

2.14.1 дати початку та закінчення першого Укладення Договорів з першими власниками на
та другого етапів розміщення
придбання акцій, що пропонуються до розміщення,
за рахунок додаткових внесків, буде проводитись в
два етапи.
Перший етап: початок - 04 грудня 2013 року,
закінчення – 24 грудня 2013 року.
Другий етап: початок - закінчення 25 грудня 2013
року.
Умововою укладення Договорів купівлі-продажу
акцій з першими власниками є: реєстрація в
Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку Випуску акцій додаткової емісії, Проспекту
емісії та отримання Тимчасового свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій.
2.14.2 можливість дострокового закінчення У разі дострокового закінчення укладення договорів
розміщення (якщо запланований з першими власниками Уповноважений орган
обсяг акцій розміщено достроково та Товариства – Виконавчий,
в особі Директора,
повністю оплачено)
приймає рішення щодо дострокового закінчення
укладення Договорів з першими власниками, але не
раніше завершення 1-го етапу укладення Договорів з
першими власниками, за умови оплати акцій у
відповідності до умов емісії.
Результати укладення Договорів з першими
власниками, та Звіт про результати закритого
(приватного) розміщення акцій затверджуються
Загальними зборами акціонерів.
2.14.3 порядок укладання договорів купівлі- Перші власники, які подали Заяви на придбання
продажу акцій (на першому етапі акцій в строк, передбачений для реалізації
розміщення), щодо яких акціонером переважного права акціонерів та здійснили оплату за
під час реалізації переважного права акції, які зазначені в Заяві, протягом строку першого
була подана заява про придбання та етапу укладення Договорів з першими власниками: з
перераховані
відповідні
кошти, 04 грудня 2013 року, по 24 грудня 2013 року,
відповідно до умов розміщення акцій укладають Договір купівлі-продажу простих іменних
акцій, відповідно до яких прийнято рішення про
закрите (приватне) розміщення. Договір купівліпродажу акцій укладається з Товариством у
письмовій формі в двох примірниках та
засвідчується:
- для фізичних осіб - підписом акціонера або його
уповноваженим представником з однієї сторони,
підписом Директора Публічного акціонерного
товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів»
та відбитком печатки Товариства з іншої сторони;
- для юридичних осіб - підписом керівника або
його уповноваженим представником та відбитком
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печатки юридичної особи-акціонера з однієї сторони,
підписом
Директора та відбитком печатки
Публічного акціонерного товариства «Волноваський
комбінат хлібопродуктів», з іншої сторони. Договір
укладається з дотриманням вимог передбачених
чинним законодавством України.
На другому етапі укладення Договорів з першими
2.14.4 строк та порядок подання заяв про
власниками: 25 грудня 2013 року, акціонери,
придбання акцій акціонерами та перелік
яких
затверджений
позачерговими
інвесторами, перелік яких затверд- Загальними зборами акціонерів реалізують своє
жено загальними зборами акціонерів право у тій кількості, які не були розміщені протягом
(або єдиним акціонером товариства, строку реалізації акціонерами переважного права на
або іншою особою, що відповідно до придбання акцій. Протягом установленого строку
законодавства
виконує
функції другого етапу укладення Договорів з першими
загальних зборів), а також строк та власниками, акціонером подається Заява, яка
порядок укладання договорів купівлі- задовільняється в порядку її надходження, з
продажу акцій (на другому етапі
зазначеною кількістю акцій, яку він бажає придбати
розміщення)
та укладається Договір купівлі-продажу акцій.
Повна оплата акцій здійснюється відповідно до умов
розміщення, але не пізніше дня, який передує дню
затвердження Уповноваженим органом, результатів
укладення Договорів з першими власниками та Звіту
про закрите (приватне) результати розміщення акцій
(Загальні збори акціонерів).
2.14.5 адреси, за якими відбуватиметься
розміщення

Закрите (приватне)
розміщення акцій, які
пропонуються до розміщення, за рахунок додаткових внесків акціонерів, буде проводитися за
місцезнаходженням Товариства: 85700, Донецька
область, місто Волноваха, будинок 2, в кабінеті
Директора, в робочі дні, з 10:00 до 16:00 години.

2.14.6 відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами 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

-

2.14.7 строк, порядок та форма оплати акцій Оплата за акції, які придбаваються, здійснюється
акціонерами Товариства у розмірі 100 відсотків
31

вартості акцій, згідно Заяв в строки:
- в період реалізації переважного права на придбання
акцій, що розміщуються додатково, оплата за акції
першими власниками здійснюється виключно
грошовими коштами,
не пізніше останнього
робочого дня, що передує дню початку першого
етапу укладення Договорів з першими власниками,
тобто, не пізніше 03 грудня 2013 року;
- в період другого етапу укладення Договорів з
першими власниками, акціонери оплату за акції, які
не були розміщені протягом строку реалізації
переважного права на придбання акцій, здійснюють
25 грудня 2013 року але не пізніше дня затвердження
результатів укладення Договорів з першими власниками та Звіту про закрите (приватне) результати
розміщення акцій. Оплата за акції здійснюється
виключно грошовими коштами.
При порушенні строків оплати за акції, Договір
купівлі-продажу вважається розірваним. Такі особи
втрачають право на придбання акції з моменту строків оплати. Рішення про повернення коштів, у зв’язку
із втратою права на придбання акцій приймається
Загальними зборами акціонерів.
Грошові кошти за акції перераховуються на
поточний рахунок Товариства в національній валюті.
акціонери гарантують, що кошти, які будуть перераховані в оплату акцій, мають законне походження.
Власником акцій - юридичною особою, оплата
здійснюється у гривнях за рахунок коштів, які
знаходяться у її розпорядженні, після оплати
обов’язкових платежів.
Акціонери повинні надати Товариству копії платіжних документів, що підтверджують 100 відсоткову оплату за акції.
2.14.8 у разі оплати акцій грошовими Оплата за акції здійснюється акціонерами в період
коштами - найменування банку та реалізації свого переважного права та під час
номер поточного рахунку, на який другого етапу укладання Договорів з першими
буде внесено кошти в оплату за акції; власниками у розмірі 100 відсотків вартості акцій, за
якщо оплата акцій здійснюється у ринковою вартістю 0,28 гривень за одну акцію,
національній та іноземній валюті, згідно Заяв та в строки передбачені умовами розміокремо вказуються номери рахунків у щення, але не пізніше дня затвердження результатів
національній та іноземній валютах, укладання Договорів з першими власниками та Звіту
дата, на яку здійснюється оцінка про закрите (приватне) результати розміщення акцій.
Кошти, в оплату за акції, будуть перераховуватися на
іноземної валюти
Поточний рахунок Товариства номер 260070301054
відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»
м.Києва, МФО 380054 в національній валюті (у
гривнях).
Розрахунки за акції в іноземній валюті умовами
розміщення не передбачаються.
32

Протягом п’яти робочих днів, з дня зарахування
2.14.9 порядок видачі уповноваженими осогрошових коштів на Поточний рахунок Товариства
бами
емітента
документів,
які
номер 260070301054 відкритий у ПАТ КБ
підтверджують оплату акцій
«Фінансова ініціатива» м.Києва, МФО 380054 в
національній валюті (у гривнях), перерахованих в
оплату за акції, відповідно до Заяви на придбання
акцій або Договору купівлі-продажу акцій, акціонери
отримують письмове зобов’язання, про підтвердження внеску (оплати акцій). Таке письмове зобов’язання підписується керівником Товариства та
засвідчується відбитком печатки Товариства.
Виписки про стан рахунку в цінних паперах
видаються після реєстрації змін до Статуту
Публічного акціонерного товариства «Волноваський
комбінат хлібопродуктів»,
пов’язаних із збільшенням Статутного капіталу, Звіту про результати
закритого (приватного) розміщення акцій та
отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
2.15 Дії, що проводяться в разі достроко- У разі дострокового закінчення розміщення акцій
вого закінчення розміщення акцій Уповноважений орган Товариства – Виконавчий, в
(якщо запланований обсяг акцій роз- особі Директора, приймає рішення щодо достроміщено достроково та повністю кового припинення розміщення акцій, але не раніше
оплачено)
завершення 1-го етапу розміщення, за умови оплати
акцій у відповідності до умов розміщення.
Результати реалізації акціонерами свого переважного
права на придбання акцій, що пропонуються до
розміщення затверджуються Виконавчим органом, в
особі Директора.
Результати укладення Договорів з першими
власниками та Звіт про результати розміщення акцій
затверджується Загальними зборами.
2.16 Дії, що проводяться в разі, якщо Вразі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному
розміщення акцій здійснено не в обсязі, Виконавчий орган Товариства – Директор,
повному обсязі
здійснює заходи щодо організації Загальних зборів
акціонерів для вирішення питання про затвердження
розміру Статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій (укладення
Договорів з першими власниками) на фактично
досягнутому рівні.
2.17 Строк повернення внесків, внесених в При відмові від розміщення акцій, за рішенням
оплату за акції, у разі прийняття
Загальних зборів акціонерів, Договори, укладені
рішення про відмову від розміщення першими власниками, про придбання акцій, ануакцій
люються, а кошти отримані Товариством за цими
Договорами, потягом 30 (тридцяти) банківських днів
з моменту прийняття такого рішення, Товариство
повертає відповідним акціонерам.
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2.18 Строк повернення внесків, внесених в У разі незатвердження у встановлені строки
оплату за акції, у разі незатвердження результатів розміщення акцій, Товариство повертає
першим власникам, унесені ними в оплату за акції
у встановлені строки результатів
кошти, не пізніше шести місяців з дня затвердження
розміщення акцій
строку для затвердження результатів розміщення
акцій

Від емітента:

Директор__

__________

Грибовод Юлія Володимирівна

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

__________

Шаркова Галина Євгенівна

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
Від
аудитора:

Директор

__________

Панаріна Ольга Василівна

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
Від суб’єкта
оціночної
діяльності*:

Директор ТОВ
«БІЗНЕС-ЦЕНТР
«ЕКСПЕРТИЗА»
(посада)

_________

Фаєр Олександр Сергійович

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.*
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