Титульний аркуш

27.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 3
(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) (далі - Положення).

Юрист, Україна та Євразiя (за довiренiстю вiд 23.11.2021 року)



Тiщенко Тетяна Володимирiвна
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)


Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00382220
4. Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28А
5. Міжміський код, телефон та 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 здійснює 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://www.mondelezinternational.com/Ukraine/Corporate-Information
27.01.2022

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
X
3. Інформація про посадових осіб емітента
X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента
X
    2) інформація про облігації емітента

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 
X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря

8. Інформація про вчинення значних правочинів

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

13. Інформація про заміну управителя

14. Інформація про керуючого іпотекою

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:
Емiтент є приватним акцiонерним товариством, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв та не здiйснював публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Склад промiжної регулярної iнформацiї Емiтента за IV квартал 2021 року, не мiстить наступних форм:

- п. 4 Змiсту: iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, в тому числi iнформацiя про зобов`язання та забезпечення емiтента; iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у вiдповiдностi до приписiв абз. 3 п. 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 щодо змiсту промiжної регулярної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв за IV звiтний квартал;

- п. 5 Змiсту: iнформацiя про облiгацiї емiтента, у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв; iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв;

- п. 7 Змiсту: iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що у Емiтента не iснує такої посади;

- п. 8 Змiсту: iнформацiя про вчинення значних правочинiв, у зв`язку з тим, що Емiтент у звiтному перiодi рiшень про вчинення значних правочинiв не приймав;

- п. 9 Змiсту: iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, тому що вiдповiдно до абз. 2 ч. 10 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та абз. 50 п. 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826, вимоги щодо розкриття iнформацiї про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не застосовуються до приватного акцiонерного товариства, якщо iнше не встановлено його статутом або Законом. Одночасно чинною редакцiєю Статуту Емiтента обов`язку щодо розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Емiтентом правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не передбачено;

- п. 11 Змiсту: iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, так як Емiтент не випускав боргових цiнних паперiв;

- п. 12 Змiсту: iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, так як Емiтент не проводив конвертацiю цiнних паперiв;

- п. 13 Змiсту: iнформацiя про замiну управителя, так як у Емiтента вiдсутнiй управитель;

- п. 14 Змiсту: iнформацiя про керуючого iпотекою, так як у Емiтента вiдсутнiй керуючий iпотекою;

- п. 15 Змiсту: iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, так як Емiтент не проводить трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв;

- п. 16 Змiсту: iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, так як Емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв;

- п. 17 Змiсту: iнформацiя про iпотечне покриття, в тому числi iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, так як Емiтент випускiв iпотечних облiгацiй не здiйснював;

- п. 18 Змiсту: iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, так як Емiтент випускiв iпотечних активiв не здiйснював; 

- п. 19 Змiсту: промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), так як Емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв;

- п. 20 Змiсту: звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), так як Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств;

- п. 21 Змiсту: промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, у вiдповiдностi до приписiв абз. 3 п. 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 щодо змiсту промiжної регулярної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв за IV звiтний квартал;

- п. 22 Змiсту: промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, у вiдповiдностi до приписiв абз. 3 п. 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 щодо змiсту промiжної регулярної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв за IV звiтний квартал;

- п. 23 Змiсту: висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою), у вiдповiдностi до приписiв абз. 3 п. 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 щодо змiсту промiжної регулярної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв за IV звiтний квартал;

- п. 25 Змiсту: твердження щодо промiжної iнформацiї, у вiдповiдностi до приписiв абз. 3 п. 3 глави 3 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826 щодо змiсту промiжної регулярної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв за IV звiтний квартал.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛIС УКРАЇНА"
2. Дата проведення державної реєстрації
	29.08.2001
3. Територія (область)
	Сумська обл.
4. Статутний капітал (грн) 
	1883322,1
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
7. Середня кількість працівників (осіб)
	746
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв (основний)
	10.72 - Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання
	46.36 - Оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами
9. Органи управління підприємства
	Вiдповiдно до п. 7.1 роздiлу 7 чинної редакцiї Статуту Емiтента органами управлiння є: ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ та ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР. 1) ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ є вищим органом Емiтента. Повноваження загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Емiтента, а також Положенням про загальнi збори акцiонерiв Емiтента та здiйснюються єдиним акцiонером Емiтента одноосiбно. Єдиним акцiонером Емiтента є юридична особа - MONDELEZ NEDERLAND SERVICES B.V. (МОНДЕЛIС НЕДЕРЛАНД СЕРВIСЕЗ Б.В.), приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю, що зареєстрована вiдповiдно до законодавства Нiдерландiв, з мiсцезнаходженням: Verlengde Poolseweg 34, Bond Towers, 4818 CL Breda, Oosterhout, the Netherlands (Верленгде Полсевег, 34, Бонд Таверс, 4818CL, Бреда, м. Остерхаут, Нiдерланди), iдентифiкацiйний код в комерцiйному реєстрi Торгової Палати Нiдерландiв: 34283945, що володiє 100% його статутного капiталу. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв Емiтента. Вищий орган Емiтента може вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Емiтента.2) ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Емiтента, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Емiтента. До компетенцiї генерального директора Емiтента належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Емiтента, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу Емiтента. Повноваження, права та обов'язки генерального директора Емiтента визначаються законодавством України, Статутом Емiтента та Положенням про генерального директора Емiтента, а також контрактом, що укладається з ним. Генеральний директор Емiтента здiйснює всi повноваження по управлiнню Емiтентом, якi делегованi йому вищим органом Емiтента та/або не вiднесенi Статутом Емiтента до виключної компетенцiї вищого органу Емiтента. Рiшення генерального директора Емiтента оформлюються у виглядi наказiв. Рiшення генерального директора Емiтента, прийнятi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Емiтента.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа
Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
MONDELEZ NEDERLAND SERVICES B.V. (МОНДЕЛIС НЕДЕРЛАНД СЕРВIСЕЗ Б.В.)
Verlengde Poolseweg 34, Bond Towers, 4818 CL Breda, Oosterhout, the Netherlands (Верленгде Полсевег, 34, Бонд Таверс, 4818CL, Бреда, м. Остерхаут, Нiдерланди)
34283945
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:
	0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIТI БАНК", МФО 300584
2) IBAN
	UA653005840000026001200009541
3) поточний рахунок
	UA653005840000026001200009541
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIТI БАНК", МФО 300584
5) IBAN
	UA843005840000026009200009509
6) поточний рахунок
	UA843005840000026009200009509

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Придбання; зберiгання; використання; знищення прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв
б/н
12.01.2017
Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками
12.01.2022
Опис
Емiтент планує продовжити термiн дiї лiцензiї.
Зберiгання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)
18160414202000694
14.08.2020
Державна податкова служба України
14.08.2025
Опис
Емiтент планує продовжити термiн дiї лiцензiї.


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Самусенко Андрiй Вiкторович
3. Рік народження
	1972
4. Освіта
	Вища. Нацiональна академiя Служби безпеки України, 2001 рiк закiнчення, спецiальнiсть "Правознавство" - юрист iз знанням нiмецької мови.
5. Стаж роботи (років)
	16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Голова наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛIС УКРАЇНА", 00382220, Голова наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛIС УКРАЇНА" (повноваження за цiєю посадою припинено 10.06.2019 року згiдно з рiшенням єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй Емiтента вiд 10.06.2019 року №4).
7. Опис
	Рiшенням єдиного акцiонера, що одноособово володiє 100% акцiй Емiтента вiд 10.06.2019 року №4, на посаду генерального директора Емiтента призначено - Самусенка Андрiя Вiкторовича, з 11.06.2019 року, термiном на 3 (три) роки. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi за займаною посадою "Генеральний директор Емiтента" - не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.



1. Посада
	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
	Єфанова Вiра Миколаївна
3. Рік народження
	1969
4. Освіта
	Вища. Сумський сiльськогосподарський iнститут, 1991 рiк закiнчення, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi в сiльському господарствi" - економiст по бухгалтерському облiку в сiльському господарствi.
5. Стаж роботи (років)
	30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Голова ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛIС УКРАЇНА", 00382220, Голова ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛIС УКРАЇНА" (повноваження за цiєю посадою припинено 05.04.2018 року згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 05.04.2018 року, протокол №44).
7. Опис
	На пiдставi наказу голови правлiння Емiтента вiд 31.03.2017 року №CN068, на посаду головного бухгалтера Емiтента призначено - Єфанову Вiру Миколаївну, з 01.04.2017 року, на безстроковий термiн. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi за займаною посадою "Головний бухгалтер Емiтента" - не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер 
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.04.2015
33/1/2015
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA 4000172407
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,55
3424222
1883322,1
100
Опис
Емiтент є приватним акцiонерним товариством. В звiтному перiодi торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках - не здiйснювалась. В звiтному перiодi фактiв включення/виключення акцiй Емiтента до/з бiржового реєстру фондових бiрж - не було. В звiтному перiодi Емiтент додаткових емiсiй акцiй та iнших цiнних паперiв - не здiйснював. Випуск акцiй Емiтента зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, про що видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №33/1/2015, дата реєстрацiї 10.04.2015 року, дата видачi 10.04.2015 року. Вiдповiдно до ч. 4 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 року №2210-VIII, Емiтент вважається таким, що не здiйснював публiчної пропозицiї цiнних паперiв.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧIПСИ ЛЮКС"
2. Організаційно-правова форма
	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
	36832644
4. Місцезнаходження
	07353, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н., с. Старi Петрiвцi, вул. Польова, 17
5. Опис
	Емiтент є засновником (учасником) ТОВ "Чiпси Люкс" та володiє 100% його статутного капiталу. Оплату внеску до статутного капiталу Емiтентом здiйснено грошовими коштами в сумi 271 074 400 гривень. Емiтенту належать права щодо управлiння ТОВ "Чiпси Люкс", передбаченi Цивiльним кодексом України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю" та Статутом зазначеної юридичної особи, зокрема: 

- право на участь в управлiннi юридичною особою;

- право на отримання частини майна (вартостi частини майна) в результатi лiквiдацiї юридичної особи;

- право на отримання дивiдендiв;

- право на отримання iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть юридичної особи;

- iншi права, передбаченi нормами чинного законодавства України.

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Вид цінних паперів
Міжнародний ідентифікаційний номер
Найменування органу, що наклав обмеження
Характеристика обмеження
Строк обмеження
1
2
3
4
5
6
7
10.04.2015
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Акція проста бездокументарна іменна
UA4000172407
Вищий орган управлiння - загальнi збори акцiонерiв
П. 5.4 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента, передбачене переважне право акцiонерiв Емiтента на придбання акцiй Емiтента, що продаються та/або вiдчужуються будь-яким iншим способом (обмiн акцiй на будь-яке iнше, нiж грошi майно, внесення акцiй до статутного капiталу iнших юридичних осiб, дарування акцiй i т.i.), iншими акцiонерами Емiтента, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. П. 5.5 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента встановлено, що Акцiонер Емiтента, який має намiр продати та/або здiйснити вiдчуження своїх акцiй будь-яким iншим способом третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Емiтента iз зазначенням цiни та iнших умов продажу та/або вiдчуження акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Емiтента здiйснюється через Емiтента, шляхом направлення акцiонером, який має намiр продати та/або здiйснити вiдчуження своїх акцiй будь-яким iншим способом третiй особi, вiдповiдного письмового повiдомлення на iм`я генерального директора Емiтента, рекомендованим поштовим листом з повiдомленням про вручення або надання такого письмового повiдомлення безпосередньо до канцелярiї Емiтента. Таке повiдомлення вважається пропозицiєю щодо продажу та/або вiдчуження будь-яким iншим способом акцiй (офертою) iншим акцiонерам Емiтента. Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати та/або здiйснити вiдчуження своїх акцiй третiй особi, Емiтент зобов'язаний протягом двох робочих днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам Емiтента шляхом направлення рекомендованих поштових листiв кожному з них. Повiдомлення акцiонерiв Емiтента здiйснюється за рахунок Емiтента. Згiдно з п. 5.6 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента, переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються та/або вiдчужуються будь-яким iншим способом, iншими акцiонерами Емiтента, дiє протягом 30 календарних днiв з дня отримання Емiтентом повiдомлення акцiонера про намiр продати та/або здiйснити вiдчуження акцiй будь-яким iншим способом. Строк переважного права припиняється у разi, якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв Емiтента отриманi письмовi заяви про використання або про вiдмову вiд використання переважного права на придбання акцiй. У вiдповiдностi до п. 5.7 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента, протягом строку зазначеного в п. 5.6 роздiлу 5 Статуту Емiтента, акцiонери Емiтента, якi мають намiр скористатись переважним правом на придбання акцiй Емiтента, що пропонуються для продажу та/або вiдчуження акцiй будь-яким iншим способом, направляють вiдповiдне письмове повiдомлення про свiй намiр придбати зазначенi акцiї Емiтента на запропонованих умовах, шляхом його направлення на адресу Емiтента рекомендованим поштовим листом з повiдомленням про вручення або надання безпосередньо до канцелярiї Емiтента. Таке повiдомлення вважається згодою щодо придбання акцiй (акцептом). П. 5.8 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента передбачено, що будь-який акцiонер, який письмово не повiдомив Емiтента про своє бажання придбати акцiї, що пропонуються до продажу та/або вiдчуження будь-яким iншим способом, у строк, передбачений п. 5.6 роздiлу 5 Статуту Емiтента, вважається таким, що вiдмовився вiд свого права придбати такi акцiї. Згiдно з п. 5.9 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента, протягом 5 днiв, пiсля завершення строку, зазначеного в п. 5.6 роздiлу 5 Статуту Емiтента, генеральний директор Емiтента затверджує кiлькiсть акцiй iз загальної кiлькостi акцiй, що пропонуються до продажу та/або вiдчуження будь-яким iншим способом, яку має право придбати кожен з акцiонерiв, що повiдомив Емiтента про свiй намiр придбати такi акцiї. Пiсля цього, але не пiзнiше нiж через 10 днiв пiсля завершення строку, передбаченого п. 5.6 роздiлу 5 Статуту Емiтента, Емiтент надає акцiонеру, який має намiр продати та/або здiйснити вiдчуження акцiй будь-яким iншим способом, письмове повiдомлення про пропозицiї акцiонерiв, що виявили бажання придбати такi акцiї Емiтента, за запропонованою цiною та умовах. Таке повiдомлення має мiстити iнформацiю про кiлькiсть акцiонерiв, що виявили бажання придбати такi акцiї Емiтента та кiлькiсть акцiй, яку має право придбати кожен з них. Одночасно з цим, Емiтент направляє таке письмове повiдомлення всiм акцiонерам Емiтента, що виявили бажання придбати акцiї Емiтента. Вiдповiдно до п. 5.10 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента, протягом 15 днiв з дати надання Емiтентом акцiонеру, який має намiр продати та/або здiйснити вiдчуження акцiй будь-яким iншим способом, повiдомлення про пропозицiї акцiонерiв, що виявили бажання придбати такi акцiї Емiтента, за запропонованою цiною та умовах, передбачених п. 5.9 роздiлу 5 Статуту Емiтента, такий акцiонер зобов'язаний укласти (пiдписати) з вiдповiдним(и) акцiонером(ами) договiр (договори) купiвлi-продажу акцiй та/або договори на вiдчуження/придбання акцiй будь-яким iншим способом, а також здiйснити всi iншi дiї, необхiднi, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України для набуття акцiонером(ами) права власностi на акцiї. П. 5.11 чинної редакцiї Статуту Емiтента передбачено, що якщо акцiонери Емiтента не скористаються переважним правом на придбання всiх акцiй, що пропонуються для продажу та/або вiдчуження акцiй будь-яким iншим способом, протягом строку, встановленого п. 5.6 роздiлу 5 Статуту Емiтента, з урахуванням термiну, передбаченого другим реченням п. 5.9 роздiлу 5 Статуту Емiтента, акцiї можуть бути проданi та/або вiдчуженi третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi акцiонерам Емiтента. Згiдно з п. 5.12 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента встановлено, що у разi порушення зазначеного переважного права на придбання акцiй будь-який акцiонер Емiтента має право протягом трьох мiсяцiв з дня, коли вiн дiзнався або повинен був дiзнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язкiв покупця акцiй та/або набувача прав на них. У вiдповiдностi до п. 5.13 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента, уступка зазначеного переважного права iншим особам не допускається. П. 5.14 та п. 5.15 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента визначено, що зазначене переважне право акцiонерiв Емiтента не поширюється на випадки переходу права власностi на цiннi папери Емiтента в результатi їх спадкування чи правонаступництва, а у разi виникнення права звернення стягнення на акцiї Емiтента у зв'язку з їх заставою вiдчуження таких акцiй здiйснюється з дотриманням переважного права акцiонерiв на придбання цих акцiй. П. 5.16 роздiлу 5 чинної редакцiї Статуту Емiтента встановлено, що переважне право Емiтента на придбання акцiй власної емiсiї, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiм особам, не допускається.
безстроково
ХV. Проміжний звіт керівництва
Керiвництво компанiї вiдмiчає чинники, що негативно вплинули на умови ведення господарської дiяльностi протягом 2021 року. Нестабiльна ситуацiя на енергетичному ринку вплинула на зростання собiвартостi готової продукцiї категорiї бiсквiтного та шоколадного виробництва на 45 млн.грн. Внаслiдок подорожчання цiн на сировину та пакування, зокрема пiддони, а також внаслiдок впливу змiни курсу валюти порiвняно з плановою, на операцiї з купiвлi сировини, собiвартiсть шоколадної продукцiї збiльшилася на 78 млн.грн. Аналогiчно, збiльшилася собiвартiсть продукцiї бiсквiтного виробництва на 128 млн.грн.

Щодо можливих ризикiв для економiки України, зокрема i для компанiї ПрАТ "МОНДЕЛIС УКРАЇНА", керiвництво компанiї вiдмiчає триваючу епiдемiєю коронавiрусної iнфекцiї, пiдвищення цiн на енергоносiї, вiдсутнiстю в Українi вагомих результатiв у боротьбi з корупцiєю та реформуваннi судової гiлки влади, реформуваннi податкової та митної сфер, загострення конфлiкту на Донбасi та вiдносин з Росiєю, якi на сьогоднi характеризуються вiдсутнiстю конструктивного полiтичного дiалогу мiж двома країнами та взаємними санкцiями в економiчнiй сферi, що негативно впливає на господарську дiяльнiсть компанiї. Керiвництво компанiї здiйснює управлiння наведеними ризиками вiдповiдно до корпоративних полiтик i процедур задля мiнiмiзацiї їх впливу на результати дiяльностi.




