Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Юрист, Україна та Євразія (за довіреністю від 23.11.2021 року)



Тіщенко Тетяна Володимирівна
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛІС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма:
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	00382220
5. Міжміський код та телефон, факс:
	(044) 490-13-72, (044) 490-13-10
6. Адреса електронної пошти:
	Tetiana.Tishchenko@mdlz.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://www.mondelezinternational.com/Ukraine/Corporate-Information
25.01.2022

(URL-адреса веб-сайту)
(дата)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1
2
3
4
5
6
1
25.01.2022
500 000
4 258 512
11,74

Зміст інформації:
1. У відповідності до рішення єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" (надалі - емітент) (рішення №18 від 25.01.2022 року) надано згоду на вчинення емітентом значного правочину (надалі - правочин), а саме: на укладення Додаткової угоди №6 до Договору №МС 1900-8397 від 01.09.2019 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПРИНТЕР СХІД" (юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, з місцем знаходження за адресою: 81130, Україна, Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Сокільники, вул. Стрийська, 22, ідентифікаційний код юридичної особи: 40665965) про збільшення загальної суми договору до 500 000 000,00 грн. (п`ятсот мільйонів грн. і 00 коп.), з ПДВ.
Предметом зазначеного Договору є поставка товару, згідно специфікацій.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, складає:         500 000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає: 4 258 512 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 11,74%.
Рішення про надання згоди на вчинення вищезазначеного значного правочину прийнято єдиним акціонером емітента, якому належить 3 424 222 прості іменні акції емітента (100% від їх загальної кількості) або 100% статутного капіталу емітента.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту емітента вiдсутнi.
Примітка: у вiдповiдностi до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року №2826, роздiл "URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення" заповнюють лише публiчнi акцiонернi товариства.


