ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код
ЄДРПОУ - 00957376), місцезнахоження: 85700, Донецька область, місто Волноваха, вулиця 100 років
Червоного Хреста, будинок,2,
(надалі - ПАТ «Волноваський КХП», Товариство або Емітент»)
1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00957376
1.4. Місцезнаходження емітента: 85700, Донецька обл., Волноваський район, місто Волноваха, вул. 100 років
Червоного Хреста, будинок 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 444-95-18
1.6. Електронна поштова адреса емітента: direct_volnkhp@avangardco.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.vkhp.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери
відповідного до вимог розділу ІІІ цього Положення: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
2. Текст повідомлення
Повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Волноваський комбінат хлібопродуктів», (надалі Загальні збори акціонерів), які відбулися 17 жовтня 2013 року
о 9:00 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: Донецька область, місто Волноваха, вуиця
100 років Червоного Хреста, будинок, 2, кабінет № 5 адміністративного приміщення Товариства, (Протокол №
3 від 17 жовтня 2013 року, кворум: 5 508 580 голосуючих акцій, що становить 72,83 відсотків від загальної
кількості (7 563 937) голосуючих акцій), прийнято рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків Сатутного капіталу Товариства, за рахунок
додаткових внесків акціонерів закритим (приватним) розміщенням акцій та можливість реалізації акціонерами
свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються додатково. Обсяги коштів, в розмірі 100 відсотків,
отриманих Товариством в результаті закритого (приватного) розміщення акцій, будуть залучені для для
розширення та забезпечення подальшого розвитку Товариства. Емітентом не заплановано використання внесків,
отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства. Збитки акціонерів,
повязаня із збільшенням Статутного капіталу, не передбачаються.
1.Розмір Статутного капіталу: 1 890 984,25 (Один мільйон вісімсот дев’яносто тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири
гривень 50 копійок).
2. Інформація про цінні папери, що пропонуються до розміщення:
- Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, номінальна вартість: 296 000 000 простих
іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Форма існування акцій - бездокументарна. Розміщення
привілейованих акцій умовами випуску не передбачається.
- Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 74 000 000 (Сімдесят чотири мільйони)
гривень. Ціна розміщення 0,28 гривень за одну акцію, що дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, яка
затверджена Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради № 9 від 14 жовтня 2013 року).
- Розміщення акцій додаткової емісії може призвести до збільшення значного пакету акцій власника –
КОМПАНІЯ АВАНГАРДКО ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД. Кількість належних акцій – 5 479 545 штук, що
становить 72,4430 відсотків від загальної кількості (7 563 937) акцій відсотків у Статутному капіталі Ємітента.
Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів
Емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Емітента на дату прийняття цього рішення
складає – 3 913 305,99 відсотків.
3. Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити, порядок укладання
Договорів, їх оплати та роміщення акцій:
- Розміщення акцій додаткової емісії планується розмістити серед акціонерів Товариства в два етапи та
проводитися за фактичним місцезнаходженням Товариства: 85 700 Донецька область, місто Волноваха, вуиця 100
років Червоного Хреста, будинок, 2, в кабінеті Директора, в робочі дні, з 10:00 до 16:00 години. Строк, протягом
якого реалізується переважне право акціонерів, триватиме з 25.11. 2013 по 13.12 2013 року з 10:00 до 16:00 години.
Інших інвесторів, відповідно до прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами, не залучати.
Акціонери- власники простих акцій Товариства, користуються переважним правом на придбання акцій, що
розміщуються у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці, належних їм акцій, у загальній
кількості простих акцій.
Акціонери Товариства, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що розміщуються
додатково, зобов’язані, не пізніше останнього робочого дня, що передує дню початку приватного розміщення
акцій додаткової емісії, тобто, до початку першого етапу, подати Заяву на на ім’я Директора Публічного
акціонерного товариства «Волноваський комбінат хлібопродуктів» та здійснити 100 відсоткову оплату за акції,
зазначені в Заяві. Заява акціонером надається в довільній формі, але з обов’язковим зазначенням: прізвища, ім’я,
по-батькові – 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,
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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.
Перші власники, які подали Заяви на придбання акцій в строк, передбачений для реалізації переважного права
акціонерів та здійснили оплату за акції, які зазначені в Заяві, протягом строку першого етапу розміщення,
укладають Договір купівлі-продажу простих іменних акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите
(приватне) розміщення.
На другому етапі розміщення акцій, акціонери придбавають акції у кількості, що залишилися не розміщеними на
першому етапі. Протягом установленого строку другого етапу розміщення акцій, акціонером 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 на більшу кількість акцій ніж
залишок не розміщених, відхиляються, про що негайно повідомляється Заявник
Договір купівлі-продажу 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 печатки
юридичної особи-акціонера з однієї сторони, підписом Директора Публічного акціонерного товариства
«Волноваський комбінат хлібопродуктів», з іншої сторони. Договір укладається з дотриманням вимог
передбачених чинним законодавством України.
Оплата за акції здійснюється першими власниками у розмірі 100 відсотків вартості акцій, за ринковою вартістю
0,28 гривень за одну акцію, згідно Заяв та в строки передбачені умовами розміщення, але не пізніше дня
затвердження результатів розміщення акцій та Звіту про закрите (приватне) результати розміщення акцій. Кошти, в
оплату за акції, будуть перераховуватися на 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 передбачається. 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.
Протягом п’яти робочих днів, з дня зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства,
перерахованих в оплату за акції відповідно до 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.
У разі дострокового закінчення розміщення акцій Уповноважений орган Товариства – Виконавчий, в особі
Директора, приймає рішення щодо дострокового припинення розміщення акцій, але не раніше 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 та Звіт про результати розміщення
акцій затверджується Загальними зборами.
В разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Виконавчий орган Товариства – Директор, здійснює
заходи щодо організації Загальних зборів акціонерів для вирішення питання про затвердження розміру Статутного
капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій.
Рішення про розміщення цінних паперів було прийнято акціонерами на позачергових Загальних зборах.
Пропозицій, щодо придбання акцій, які пропонуються додатково випустити, від акціонерів присутніх на
позачергових Загальних зборах акціонерів Товарисва, не було.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Директор ПАТ «Волноваський КХП» - Грибовод Юлія Володимирівна
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