Протокол № 2/14
позачергових загальних зборів
публічного акціонерного товариства «Козятинський м’ясокомбінат»
25 листопада 2014 року 1000
Вінницька область, місто Козятин, вулиця Довженка, будинок 33, актовий зал
На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів статутний капітал
товариства становить 64 928 101 гривню 00 копійок, який, відповідно до Свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій № 1081/1/10 виданого Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку 14 червня 2011 року, поділено на 18 550 886 простих іменних акцій
номінальною вартістю 3 гривні 50 копійок.
Позачергові загальні збори акціонерів товариства скликані рішенням наглядової ради,
засідання якої відбулось 07 жовтня 2014 року протокол № 6, відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства» та статуту товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на
підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним
депозитарієм, та передано у формі електронного документа депозитарній установі ТОВ
«Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр – Консалтинг», з якою емітентом
укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів 9Р/01-14 від 27 січня
2014 року, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України,
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів – 19 листопада
2014 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах, становить 744 (сімсот сорок чотири) акціонера. Відповідно до пункту 10
розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних
паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних
паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при
голосуванні в органах емітента. Згідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено,
що загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 18 513 044 голосів.
Реєстрацію учасників позачергових загальних зборів проведено реєстраційною комісією
призначеною рішенням наглядової ради товариства, протокол від 07 жовтня 2014 року, в
складі:
Заічко Наталія Василівна
– голова реєстраційної комісії
Савчук Інна Петрівна
– член реєстраційної комісії
Сорокопуд Анастасія Юріївна – член реєстраційної комісії
Всього зареєструвалось 7 акціонерів та їх уповноважених представників, які мають
право на участь у загальних зборах та сукупно представляють 18 506 448 голосів, що
становить 99,76 % від їх загальної кількості. З них 5 акціонерів є власниками 151 акції, що
складає 0,001 % від голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, і які не
враховуються при визначені кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з
підсумків реєстрації, встановлено, що кількість акціонерів та їх уповноважених представників,
акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів, становить 2 особи.
Зазначені акціонери сукупно є власниками голосуючих акцій в кількості 18 506 297 штук, що
складає 99,999 % від голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та 99,964 % від
загальної кількості голосуючих акцій.
Кворум для проведення позачергових загальних зборів досягнуто, збори вважаються
правомочними.
Під час реєстрації акціонери та їх представники одержали бюлетені для голосування з
вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру
один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених
загальних зборів акціонерів.
Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано. На зборах
присутні члени органів управління та фахівці товариства.
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Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного
товариства та їх порядок денний опубліковано в офіційному друкованому виданні
НКЦПФР Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від
23.10.2014 року № 202 (1955), розміщено на власному сайті товариства в мережі Інтернет та
в Загальнодоступній інформаційній базі
даних
НКЦПФР. Персональне письмове
повідомлення про проведення позачергових загальних зборів надіслано кожному акціонеру,
зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством
про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 24 жовтня 2014
року.
Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним
ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3.Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями з
нерозподіленого прибутку минулих років. Затвердження дати, порядку та строків виплати
дивідендів.
Учасникам загальних зборів було надано інформацію, що рішенням наглядової ради
товариства від 07 жовтня 2014 року було призначено робочу президію зборів в складі
двох осіб, персонально:
Демещук Валентина Афанасіївна – голова зборів
Бридько Ольга Яківна
– секретар зборів
Членам президії запропоновано зайняти свої робочі місця. Збори продовжує голова
зборів.
Голова зборів інформувала акціонерів про присутність на загальних зборах членів
наглядової ради, ревізійної комісії, правління та провідних фахівців товариства, які не є
акціонерами. Ознайомила з порядком проведення зборів.
Розглядається перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та
прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Виступила голова загальних зборів Демещук Валентина Афанасіївна, яка повідомила,
що, для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов’язаних із забезпеченням
проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну
комісію.
Надала інформацію, що до складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які
входять або є кандидатами до складу органів управління.
Запропонувала призначити лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб, які будуть
добросовісно та належним чином виконувати свої обов’язки, персонально:
Заічко Наталія Василівна
– голова лічильної комісії
Савчук Інна Петрівна
– член лічильної комісії
Сорокопуд Анастасія Юріївна
– член лічильної комісії
Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття
зазначених загальних зборів акціонерів.
Запропоновано, до обрання лічильної комісії та з метою дотримання принципу «одна
акція – один голос», підрахунок голосів акціонерів з питання обрання лічильної комісії та
оголошення результатів голосування покласти на реєстраційну комісію та робочу
президію загальних зборів акціонерів.
Учасникам загальних зборів роз’яснено порядок голосування з використанням
бюлетенів.
Ставиться на голосування пропозиція: Для підрахунку голосів та виконання інших
функцій, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах
акціонерів обрати лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб, персонально:
Заічко Наталія Василівна
– голова лічильної комісії
Савчук Інна Петрівна
– член лічильної комісії
Сорокопуд Анастасія Юріївна
– член лічильної комісії
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Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття
зазначених загальних зборів акціонерів.
До обрання лічильної комісії та з метою дотримання принципу «одна акція – один
голос» підрахунок голосів акціонерів з питання обрання лічильної комісії та оголошення
результатів голосування покласти на реєстраційну комісію та робочу президію загальних
зборів акціонерів.
Підсумки голосування:
«За»
18 506 297
голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
«Проти»
0
голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
«Утримались»
0
голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
«Участі не приймали» - 0
голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
Голова зборів оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування № 1
від 25 листопада 2014 року).
Рішення прийняте: Для підрахунку голосів та виконання інших функцій, пов’язаних
із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну
комісію в кількості 3 (трьох) осіб, персонально:
Заічко Наталія Василівна
– голова лічильної комісії
Савчук Інна Петрівна
– член лічильної комісії
Сорокопуд Анастасія Юріївна
– член лічильної комісії
Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття
зазначених загальних зборів акціонерів.
До обрання лічильної комісії та з метою дотримання принципу «одна акція – один
голос» підрахунок голосів акціонерів з питання обрання лічильної комісії та оголошення
результатів голосування покласти на реєстраційну комісію та робочу президію загальних
зборів акціонерів.
Розглядається друге питання порядку денного: Затвердження регламенту роботи
загальних зборів акціонерів товариства.
Виступила голова зборів Демещук Валентина Афанасіївна, яка повідомила про
необхідність прийняти рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
Запропонувала наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:
1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;
2.Виступи – до 5 хв.;
3.Запитання – до 2 хв.;
4.Відповіді на запитання – до 3 хв.;
5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз;
6.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос;
7.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій
формі з зазначенням прізвища акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку
зауважень представником акціонера – до вище перерахованої інформації додавати копію
доручення;
8.З усіх питань порядку денного проводити закрите таємне голосування з використанням
бюлетенів;
9.Збори провести по можливості без перерви.
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Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити регламент роботи загальних зборів
акціонерів товариства:
1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;
2.Виступи – до 5 хв.;
3.Запитання – до 2 хв.;
4.Відповіді на запитання – до 3 хв.;
5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз;
6.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос;
7.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій
формі з зазначенням прізвища акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку
зауважень представником акціонера – до вище перерахованої інформації додавати копію
доручення;
8.З усіх питань порядку денного проводити закрите таємне голосування з використанням
бюлетенів;
9.Збори провести по можливості без перерви.
Підсумки голосування:
«За»
18 506 297
голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
«Проти»
0
голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
«Утримались»
0
голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
«Участі не приймали» - 0
голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
Голова зборів оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування
№ 2 від 25 листопада 2014 року).
Рішення прийняте: Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів
товариства:
1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;
2.Виступи – до 5 хв.;
3.Запитання – до 2 хв.;
4.Відповіді на запитання – до 3 хв.;
5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз;
6.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос;
7.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій
формі з зазначенням прізвища акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку
зауважень представником акціонера – до вище перерахованої інформації додавати копію
доручення;
8.З усіх питань порядку денного проводити закрите таємне голосування з використанням
бюлетенів;
9.Збори провести по можливості без перерви.
Розглядається третє питання порядку денного: Прийняття рішення про нарахування
та виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями з нерозподіленого прибутку минулих
років. Затвердження дати, порядку та строків виплати дивідендів.
Виступила головний бухгалтер Кідалова Оксана Володимирівна, яка доповіла, що,
відповідно до рішення наглядової ради та за її дорученням, ревізійною комісією було
здійснено перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за результатами
фінансових 2006 – 2013 років. За наслідками перевірки зроблено висновок про
наявність невикористаного та нерозподіленого прибутку минулих років.
Запропонувала загальним зборам розглянути рішення про нарахування та виплату
дивідендів. Надала інформацію, що дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного
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товариства, яка виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.
Дивіденди виплачуються з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого
прибутку минулих років пропорційно до кількості акцій кожного акціонера, який є
власником акцій на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів за простими акціями. Така дата не може передувати даті прийняття рішення
про виплату дивідендів.
Запропонувала, з урахуванням вимог, встановлених діючим законодавством України,
затвердити рішення про виплату дивідендів за простими акціями в розмірі 12 243 584
(дванадцять мільйонів двісті сорок три тисячі п’ятсот вісімдесят чотири) гривні 76 копійок.
Затвердити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
простими акціями. Такою датою вважати – 10 грудня 2014 року.
Затвердити дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів:
– дата початку виплати дивідендів – 25 грудня 2014 року;
– розмір дивідендів на кожну просту акцію товариства складає 66 (шістдесят шість)
копійок;
– дивіденди виплачуються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України, а саме: товариство перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних
паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на
фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого
переказу депозитарними установами на рахунки депонентів;
– строк виплати дивідендів з 25 грудня 2014 року по 25 червня 2015 року.
На виконання рішення вищого органу управління – загальних зборів акціонерів,
видати наказ бухгалтерії про нарахування та виплату дивідендів.
Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими
акціями, повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір,
порядок та строк їх отримання, шляхом розсилки персональних простих листів засобами
поштового зв’язку.
Ставиться на голосування пропозиція: З урахуванням вимог, встановлених діючим
законодавством України, затвердити рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого
прибутку за 2006 – 2013 роки за простими акціями в розмірі 12 243 584 (дванадцять мільйонів
двісті сорок три тисячі п’ятсот вісімдесят чотири) гривні 76 копійок.
Затвердити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
простими акціями. Такою датою вважати – 10 грудня 2014 року.
Затвердити дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів:
– дата початку виплати дивідендів – 25 грудня 2014 року;
– розмір дивідендів на кожну просту акцію товариства складає 66 (шістдесят шість)
копійок;
– дивіденди виплачуються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України, а саме: товариство перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних
паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на
фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого
переказу депозитарними установами на рахунки депонентів;
– строк виплати дивідендів з 25 грудня 2014 року по 25 червня 2015 року.
На виконання рішення вищого органу управління – загальних зборів акціонерів,
видати наказ бухгалтерії про нарахування та виплату дивідендів.
Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими
акціями, повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір,
порядок та строк їх отримання, шляхом розсилки персональних простих листів засобами
поштового зв’язку.
Підсумки голосування:
«За»
18 506 297
голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
«Проти»
0
голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
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«Утримались»

голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
«Участі не приймали» - 0
голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції
яких є голосуючими з усіх питання порядку денного.
Голова зборів оголошує підсумки голосування (Протокол про підсумки голосування
№ 3 від 25 листопада 2014 року).
-

0

Рішення прийняте: З урахуванням вимог, встановлених діючим законодавством
України, затвердити рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2006 –
2013 роки за простими акціями в розмірі 12 243 584 (дванадцять мільйонів двісті сорок три
тисячі п’ятсот вісімдесят чотири) гривні 76 копійок.
Затвердити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
простими акціями. Такою датою вважати – 10 грудня 2014 року.
Затвердити дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів:
– дата початку виплати дивідендів – 25 грудня 2014 року;
– розмір дивідендів на кожну просту акцію товариства складає 66 (шістдесят шість)
копійок;
– дивіденди виплачуються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну
систему України, а саме: товариство перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних
паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на
фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого
переказу депозитарними установами на рахунки депонентів;
– строк виплати дивідендів з 25 грудня 2014 року по 25 червня 2015 року.
На виконання рішення вищого органу управління – загальних зборів акціонерів,
видати наказ бухгалтерії про нарахування та виплату дивідендів.
Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими
акціями, повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір,
порядок та строк їх отримання, шляхом розсилки персональних простих листів засобами
поштового зв’язку.
Голова зборів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані.
Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів до закриття
загальних зборів.
Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до
ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не
порушують
вимог
діючого
законодавства
України, статуту товариства, прав та
охоронюваних Законом інтересів акціонерів. На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів

В.А.Демещук

Секретар зборів

О.Я.Бридько

Голова Правління

М.М. Зікрань
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