ПРОТОКОЛ J№ 1

про п1дсумки голосувАння
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Ки.і.вська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за СдРПОУ ОО3 82125, далi -Товариство)
16 грудня 2020 р.

м, ки`1`в

дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Ресстрацiйна комiсiя у складi:

• ПОномарьов Микола Миколайович -Голова Ре€страцiйно.і. комiсi.і..
- Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна -член Ресстрацiйно.і. комiсi.і..
- Господарені{о Ганна Станiславiвна -член Реестрацiйно.і. комiсi.і..

склала даний протокол про наступне:
З питання поDядкV денного №1: Обрання персонального складу Лiчильно.і. комiсi.і. загальних
зборiв, прийнятгя рiшення про припинення повноважень Лiчильно.і. комiсi.і. загалы1их зборiв.

Проект рiшення:
Обрати Лiчильну комiсiю загат1ьних зборiв у наступному персональному сюIадi:
- Пономарьов Микола Миколайович -Голова Лiчильно.і. комiсi.і..
- Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

Припинити повноваження членiв лiчильно.і. комiсi.і. з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв
ТОвариства.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" -

2010784 803 голоси, що становить 100

% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

заресструвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для

участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.

"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о °/о вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресс+Рувалися

для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками юлосуючих простих iменних акцiй.

За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить о°/о вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих

iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Обрати ЛiчилыIу комiсiю загальних зборiв у наступному персональному складi:
- Пономарьов Микола Миколайович -Голова Лiчильно.і. комiсi.і..
- Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславi
Лiчильно.і.комiсi.і..
з моменту закритгя загальних зборiв акцiонерiв
Припинити повноваження членiв
ТОвариства.

п1дписи:
Голова Ресстрацiйно.I. комiсi.і.

Пономарьов Микола Миколайович

Члени Ре€страцiйно.і. комiсi.і.:

Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна
Господаренко Ганна Станiславiвна

ПРОТОКОЛ Ng 2

ПРО П1дСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Пр11ватного акцiонерного товариства "Ки.і.вська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за €дРПОУ ОО382125, далi -Товариство)
16 грудня 2020 р.

м. ки.1'в

дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:
- Пономарьов Микола Миколайович -Голова Лiчильно.і. комiсi.і..
- Кондрать€ва Натаjіiя Михайjіiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

скjіала даний протокол про наступне:

З питання поDядкv денного № 2: Про надання повноважень Головi та Секретарю загальних
зборiв пiдписати протокол загальних зборiв акцiОнерiв.

Проект рiшення:
Надати повноваження Головi загальних зборiв акцiонерiв та Секретарю загальних зборiв
акцiонерiв, призначених рiшенням Наглядово.і. ради Товариства вiдповiдно до вимог Статуту,
пiдписати протокол загальних зборiв акцiонерiв.

Шдсумки голосування:
"ЗА" -

2010784 803 голоси, що становить 100

% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для

участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися

для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiочерiв, якi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.

За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить оО/о вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих
iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Надати повноваження Головi загальних зборiв акцiОнерiв та Секретарю загальних зборiв
акцiонерiв, призначених рiшенням Наглядово.і. ради Товариства вiдповiдно до вимог Статуту,
пiдписати протокол загальних зборiв акцiонерiв.

п1дписи:
Голова Лiчильно.і. комiсi.і.

Пономарьов Микола Миколайович

Чjіени Лiчильно.і. комiсi.і.:

Кондратьева Наталiя Михайлiвна
Господаренко Ганна Станiславiвна

ПРОТОКОЛ Ng 3

ПРО П1дСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Ки.і.вська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за СдРПОУ ОО382125, далi -Товариство)
16 грудня 2020 р.

м. ки'1'в
дата проведення загальних зборiв: 14 Iрудня 2020 р,
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:
-Пономарьов Микоjіа Миколайович -Голова ЛiчильноТ комiсi.і..
- Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна -член Лiчильно.і' комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

склала даний протокол про наступне:

З питання поDядкv денною № З:
Про вiдмiну прийнятого рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26 жовтня 2020 р. з
питання порядку денного № 22 «Розгляд питання про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом
додатково.і. емiсi.і. акцiй (розмiщення додаткових акцiй) iснуючо.і. номiнаIIьно.і. вартостi за рахунок додаткових
внескiв (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і).»

Проект рiшення:
Вiдмiнити наступне прийняте рiшення рiчними загат1ьними зборами акцiонерiв Товариства 26 жовтня 2020
р. з питання порядку денного № 22 «Розгляд питання про збiльшення статутного капiталу Товариства
шляхом додатково.і. емiсi.і. акцiй (розмiщення додаткових акцiй) iснуючоГ номiнально.і. вартостi за рахунок
додаткових внескiв (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і).»:
Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства на суму 1 000 000 000 (один мiльярд) 1рн. 00 (нуль) коп.
за рахунок додаткових внескiв, а саме з 505 833 098 (п'ятсот п'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять три тисячi
дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп. до 1 505 833 098 (один мiльярд п'ятсот п'ять мiльйонiв вiсiмсот
трид1ить три тисячi дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додатково.і. емiсi.і. фозмiщення додаткових
акцiй) 4 000 000 000 (чотири мiльярди) штук простих iменних додаткових акцiй Товариства, iснуючо.і.
номiнально.і. вартостi 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номiнальною вартiстю
1 000 000 000 (Один мiльярд) грн. 00 (нуль) коп. (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і). Пiсля збiльшення
статутний капiтал ТОвариства становитиме 1 505 833 098 (один мiльярд п'ятсот п'ять мiльйонiв вiсiмсот
трид1щь три тисячi дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 6 023 332 392 (шiсть мiльярдiв
двадщть три мiльйони триста трид1ить двi тисячi триста дев'яносто два) штук простих iменних акцiй.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 2 010 784 803 голоси, що становить 100

% вiд кiлькостi голосiв акцiОнерiв, якi заре€струвалися для

участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у

загальних зборах та с власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о О/о вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для

участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструват1ися для участi у загалших зборах та с власниками голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить оО/о вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загаjlьних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Вiдмiнити наступне прийняте рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26 жовтня 2020
р. з питання порядку денного № 22 «РОзгляд питання про збiльшення статутного капiталу Товариства
Iшляхом додатково.1. емiсi.l. акцiй (розмiщення додаткових акцiй) iснуючо.l. номiнально.l. вартостi за рахунок
додаткових внескiв (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і).»:
Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства на суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грн. 00 (нуль) коп.
за рахунок додаткових внескiв, а саме з 505 833 098 (п'ятсот п'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять три тисячi
дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп. до 1 505 833 098 (один мiльярд п'ятсот п'ять мiльйонiв вiсiмсот
трид1ить три тисячi дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп., шляхом додатково.і. емiсi.і. (розмiщення додаткових
акцiй) 4 000 000 000 (чотири мiльярди) штук простих iменних додаткових акцiй Товариства, iснуючо.і.
номiнально.і. вартостi 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, загальною номiнальною вартiстю
1 000 000 000 (один мiльярд) грн. 00 (нуль) коп, (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і). Пiсля збiтIьшення
3 098 (один мiльярд п'ятсот п'ять мiльйонiв вiсiмсот
статутний капiтал Товариства с
тридцять три тисячi дев'яносто
) коп., що складатиме 6 023 332 392 (шiсть мiльярдiв
иста дев'яносто два) штук простих iменних акцiй.
ь двi т
двадцять три мiльйони триста трид

п1дписи:
Голова Лiчильно.і. комiсi.і.
Члени Лiчильно.і. комiсi.і.:

Пономарьов Микола Миколайович
Кондрать€ва Наталiя. Михайлiвна
Господаренко Ганна Станiславiвна

ПРОТОКОЛ J№ 4

про п1дсумки голосувАння
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Ки.і.вська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за СдРПОУ ОО382125, далi -Товариство)
16 грудня 2020 р.
м. ки'1'в
дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.
Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:
-Пономарьов Микола Миколайович -Голова Лiчильно.і. комiсi.і..
- Кондрать€ва НатаIіiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Гсюподаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

склала даний протокол про наступне:
З питання поDядкv денного JYg 4:
Про вiдмiну прийнятого рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв ТОвариства 26 жовтня
2020 р. з питання порядку денного № 23 «Про невикористання переважного права акцiонера на
придбання акцiй додатково.і. емiсi.і. акцiй у процесi .k розмiщення. »

Проект рiшення:
Вiдмiнити наступне прийняте рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26
жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 23 «Про невикористання переважного права акцiонера
на придбання акцiй додатково.і. емiсi.і. акцiй у процесi .fх розмiщення,»:
У зв'язку з тим, що кiлькiсть акцiонерiв перевищуе 150 осiб (неквалiфiкованi iнвестори) не
використовувати переважне право акцiонера на придбання акцiй додатково.і. емiсi.і. у процесi .Ь{

розмiщення.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" -

2010784 803 голоси, що становить 100

% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

заресструвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменщх акцiй,
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для

участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися

для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.

За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить о°/о вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих
iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Вiдмiнити наступне прийняте рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26
жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 23 «Про невикористання переважного права акцiонера
на придбання акцiй додатково.і. емiсi.і. акцiй у процесi Тх розмiщення.»:
У зв'язку з тим, що кiлькiсть акцiОнерiв перевищус 150 осiб (неквалiфiкованi iнвестори) не
придбання акцiй додатково.і. емiсi.і. у процесi .і.х
використовувати переважне

розмiщення.

п1дписи:
Голова Лiчильно.і. комiсi.і'
Члени Лiчильно.і. комiсi.і.:

/Пономарьов Микола Миколайович
Кондратьсва Наталiя Михайлiвна
Господаренко Ганна Станiславiвна

ПРОТОКОЛ JYg 5

ПРО П1дСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства ''Ки.і.вська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за €дРПОУ ОО3 82125, далi -Товариство)
16 грудня 2020 р.

м. ки'1'в
дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:

-Пономарьов Микола Миколайович -Голова Jiiчильно.і. комiсi.і..
- Кондрать€ва НататIiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

склала даний протокоjі про наступне:

З питання поDядкV денною № 5:
Про вiдмiну прийнятого рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26 жовтня 2020 р. з
питання порядку денного № 24 «Прийняття рiшення про емiсiю акцiй (i3 зазначенням учасникiв
розмiщення) та про затвердження «Рiшення про емiсiю акцiй Товариства (бе3 здiйснення публiчно.і.
пропозицi.і)».

Проекг рiшення:
Вiдмiнити наступне прийняте рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26 жовтня 2020
р. з питання порядку денного № 24 «Прийняпя рiшення про емiсiю акцiй (i3 зазначенням учасникiв
розмiщення) та про затвердження
«Рiшення про емiсiю акцiй Товариства (бе3 здiйснення публiчно.і.
пропозицi.і)»:
1.Здiйснити емiсiю 4 000 000 000 (чотири мiльярди) штук простих iменних додаткових акцiй Товариства,
iснуючо.і. номiнально.і. вартостi 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внескiв
у розмiрi 1 000 000 000 (один мiльярд) грн. 00 (нуль) коп. (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і).
2.Затвердити «Рiшення про емiсiю акцiй Товариства (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і)», яке викласти в

окремому додатку, який € невiд'смною частиною Протоколу загальних зборiв акцiонерiв,
3.Затвердити учасникiв розмiщення: розмiщення акцiй додатково.і. емiсi.і. здiйснюеться
акцiОнерами Товариства станом на 26 жовтня 2020 р.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 2 010 784 803 голоси, що становить 100

серед осiб, якi €

О/о вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для

участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiОнерiв, якi заре€струвалися для участi у

загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.

"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для

участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загаjlьних зборах та е власниками голосуючих простих iменних акцiй.

За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Вiдмiнити наступне прийняте рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26 жовтня 2020
р. з питання порядку денного № 24 «Прийняття рiшення про емiсiю акцiй (i3 зазначенням учасникiв
розмiщення) та про затвердження
«Рiшення про емiсiю акцiй Товариства (бе3 здiйснення публiчно.і.
пропозицi.і)»:
l.Здiйснити емiсiю 4 000 000 000 (чотири мiльярди) штук простих iменних додаткових акцiй Товариства,
iснуючо.і. номiнально.і. вартостi 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внескiв
у рЬзмiрi 1 000 000 000 (один мiльярд) грн. 00 (нуль)
коп. (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і.).-,,^
_ /,__ _ _±_-__________ __.с_±_____... ____ --,,,, =.1.\"
2.Затвердити «Рiшення про емiсiю
(бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і.)», яке викласти в
токолу загальних зборiв акцiонерiв.
окремому додатку, який € невiд'€
цiй додатково.і. емiсi.і. здiйсню€ться серед осiб, якi €
3.Затвердити учасникiв розмiще
акцiонерами Товариства станом а 26 жовтня

п1дписи:
Голова Лiчильно.і. комiсi.].
Члени Лiчиjіьно.і. комiсi.і.:

Пономарьов Микола Миколайович
Кондрать€ва Натаjіiя Михайлiвна
Господаренко Ганна Станiславiвна

ПРОТОКОЛ J№ 6

про п1дсумки голосувАння
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Ки.і.вська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за СдРПОУ ОО382125, далi -ТОвариство)
м. ки'1`в
дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

16 грудня 2020 р.

Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:
- Пономарьов Микотіа Миколайович -ГОлова Лiчильно.і. комiсi.і..
- Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

склала даний протокол про наступне:

З питання поDядкv денного Ng 6:
Про вiдмiну прийнятого рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв ТОвариства 26 жовтня
2020 р. з питання порядку денного № 25 «Визначення уповноваженого органу емiтента, якому
надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час
розмiщення акцiй у процесi емiсi.і.; залучення до розмiщення андеррайтера; прийнятгя рiшення
про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсi.і. акцiй (у разi якщо на запланований обсяг
акцiй укладено договори з першими власниками та акцi.і. повнiстю оплачено); затвердження
результатiв емiсi.і. акцiй; затвердження звiту про результати емiсi.і. акцiй; прийняття рiшення про
вiдмову вiд емiсi.і. акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцi.і., у разi визнання емiсi.і.

недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсi.і. акцiй

органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi
законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийнятгя рiшення про вiдмову вiд емiсi.і.
акцiй.»

Проект рiшення:
Вiдмiнити наступне прийняте рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товарйства 26
жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 25 «Визначення уповноваженого органу емiтента,
якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час
розмiщення акцiй у процесi емiсi.і.; залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення
про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсi.і. акцiй Ф разi якщо на запланований обсяг
акцiй укладено договори з першими власниками та акцi.і. повнiстю оплачено); затвердження
результатiв емiсi.і. акцiй; затвердження звiту про результати емiсi.і. акцiй; прийняття рiшення про
вiдмову вiд емiсi.і. акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцi.і., у разi визнання емiсi.і.

недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсi.і. акцiй

органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi
законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийнятгя рiшення про вiдмову вiд емiсi.і.
акцiй.»:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емiтента, якому надаються
повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй
у процесi емiсi.і.; залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове
закiнчення розмiщення у процесi емiсi.і. акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено
договори з першими власниками та акцi.і. повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсi.і.
акцiй; затвердження звiту про результати емiсi.і. акцiй; прийнятгя рiшення про вiдмову вiд емiсi.і.
акцiй; повернення вн?скiв, внесених в оплату за акцi.і., у разi визнання емiсi.і. недiйсною або
незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсi.і. акцiй органом емiтента,

уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн
до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсi.і. акцiй.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" -

2010784 803 голоси, що становить 100

% вiд кiлькостi голосiв акцiОнерiв, якi

заресструвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для

участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися

для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заре€струвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих
iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Вiдмiнити наступне прийняте рiшення рiчними загальними зборами акцiОнерiв Товариства 26
жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 25 «Визначення уповноваженого органу емiтента,
якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час
розмiщення акцiй у процесi емiсi.і.; залучення до розмiщення андеррайтера; прийнятгя рiшення
про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсi.і. акцiй (у разi якщо на запланований обсяг
акцiй укладено договори з першими власниками та акцi.і. повнiстю оплачено); затвердження
результатiв емiсi.і. акцiй; затвердження звiту про результати емiсi.і. акцiй; прийнятгя рiшення про
вiдмову вiд емiсi.і. акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцi.і., у разi визнання емiсi.і.

недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсi.і. акцiй

органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi
законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсi.і.
акцiй.»:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емiтента, якому надаються
повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй
у процесi емiсi.і.; залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове
закiнчення розмiщення у процесi емiсi.і. акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено
договори з першими власниками та акцi.і. повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсi.і.
акцiй; затвердження звiту про результати емiсi.і. акцiй; прийнятгя рiшення про вiдмову вiд емiсi.і.
акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцi.і., у разi визнання емiсi.і. недiйс.ною або
незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсi.і. акцiй органом емiтента,

уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн

ПРОТОКОЛ Ng 7

ПРО П1дСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства ''Ки.1.вська кондитерська фабрика ''Рошен"
(код за СдРПОУ ОО3 82125, далi -Товариство)
16 грудня 2020 р.

м. ки']'в
дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:
- Пономарьов Микола Миколайович -Голова Лiчильно.і. комiсi.і..
- Кондратьева Наталiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

склала даний протокол про наступне:
З питання поDядкV денного JYg 7:
Про вiдмiну прийнятого рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26 жовтня

2020 р. з питання порядку денного № 26 «Визначення уповноважених осiб емiтента, яким
надаються повноваження:проводити дi.і. щодо забезпечення розмiщення акцiй;проводити дi.і. щодо
здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення
викупу акцiонерним товариством належних .і.м акцiй, »

Проект рiшення:
Вiдмiнити насту1ше прийняте рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26
жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 26 «Визначення уповноважених осiб емiтента, яким
надаються повноваження:проводити дi.і. щодо забезпечення розмiщення акцiй;проводити дi.і. щодо
здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення
викупу акцiонерним товариством належних .і.м акцiй.»:
Визначити Генерального директора та членiв дирекцi.і. ТОвариства уповноваженими особами

емiтента,

яким

надаються

повноваження:проводити

дi.і.

щодо

забезпечення

розмiщення

акцiй;проводити дi.і. щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують
право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних .і.м акцiй.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" -

2010784 803 голоси, що становить 100

% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменщIх акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для

участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiОнерiв, якi зарееструвалися
для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О гоjlосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв
акцiОнерiв, якi заре€струвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих

iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Вiдмiнити наступне прийняте рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства 26
жовтня 2020 р. з питання порядку денного № 26 «Визначення уповноважених осiб емiтента, яким
надаються повноваження:проводити дi.і. щодо забезпечення розмiщення акцiй;проводити дi.і. щодо
здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення
викупу акцiонерним товариством належних 'і.м акцiй, »:
членiв дирекцi.і. Товариства уповноваженими особами
Визначити Генерального

емiтента,

яким

надаюі

повноваже ня:проводити

акцiй;проводити дi.і. щод здiйснення об
право вимагати здiйснен викупу акцiо

п1дписи:
Голова Лiчильно.і. комiсi.і.
Члени Лiчильно.і. комiсi.і.:

дi.і.

щодо

забезпечення

розмiщення

ового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують
товариством належних .і.м акцiй.

Пономарьов Микола Миколайович
Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна
Господаренко Ганна Станiславiвна

ПРОТОКОЛ Ng 8

ПРО П1дСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загаjlьних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Ки.і.вська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за СдРПОУ ОО3 82125, датIi -Товариство)
16 грудня 2020 р.
м. ки`1.в
дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.

дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:
-Пономарьов Микола Миколайович -Голова Лiчильно.і. комiсi'і..
- Кондрать€ва Наталiя Михайjіiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

склала даний протокол про наступне:
З питання поDядкv денного JYg 8:
Розгляд питання про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом додатково.і. емiсi.і. акцiй
(розмiщення додаткових акцiй) iснуючо.і. номiнально.і. вартостi за рахунок додаткових внескiв (бе3
здiйснення публiчно.і. пропозицi.і).

Проект рiшення:
Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства на суму 1 000 000 000 (один мiльярд) грн. 00
(нуль) коп. за рахунок додаткових внескiв, а саме з 505 833 098 (п'ятсот п'ять мiльйонiв вiсiмсот
тридцять три тисячi дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп. до 1 505 833 098 (один мiльярд п'ятсот
п'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять три тисячi дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп., шляхом
додатково.і. емiсi.і. (розмiщення додаткових акцiй) 4 000 000 000 (чотири мiльярди) штук простих
iменних додаткових акцiй Товариства, iснуючо.і. номiнально.і. вартостi 0 (нуль) грн. 25 (двадцять
п'ять) коп. кожна, загальною номiнальною вартiстю 1 000 000 000 (Один мiльярд) грн. 00 (нуль)
коп. (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і). Пiсля збiльшення статутний капiтал Товариства
становитиме 1 505 833 098 (один мiльярд п'ятсот п'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять три тисячi
дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп., що складатиме 6 023 332 392 (шiстъ мiльярдiв двадцять три
мiльйони триста трид1щть двi тисячi триста дев'яносто два) штук простих iменних акцiй.

IIiдсумки голосування:
"ЗА" -

2002323263

голоси, що становить 99, 57 О/о вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменщх акцiй.
"ПРОТИ" -8461540 голосiв, що становить
о, 42 °/О вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о О/о вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися

для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить оО/о вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих
iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства на суму 1 000 000 000 (Один мiльярд) грн. 00
(нуль) коп. за рахунок додаткових внескiв, а саме з 505 833 098 (п'ятсот п'ять мiльйонiв вiсiмсот
тридцять три тисячi дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп. до 1 505 833 098 (один мiльярд п'ятсот
п'ять мiльйонiв вiсiмсот тридцять три тисячi дев'яносто вiсiм) грн. 00 (нуль) коп., шляхом
додатково.і. емiсi.і. (розмiщення додаткових акцiй) 4 000 000 000 (чотири мiльярди) штук простих
iменних додаткових акцiй Товариства, iснуючо.і. номiнально.і. иртостi 0 (нуль) грн. 25 (двадцять
п'ять) коп. кожна, загальною номiнальною вартiстю 1 000 000 000 (один мiльярд) грн. 00 (нуль)
озицi.і). Пiсля збiльшення статутний капiтал Товариства
коп. (бе3 здiйснення
становитиме 1 505 833

(один мiль

дев'яносто вiсiм) грн.
(нуль) коп., щ
мiльйони триста тридця ь дві тисячі

пIдписи:
Голова Лiчильно.і. комiс
Члени Лiчильно.і. комiсi.і.:

П'ЯТСОТ П'ЯТЬ МiЛЬйОНiВ BiCiMCOT ТРИдЦЯТЬ ТРИ ТИСЯЧi

датиме 6 023 332 392 (шiсть мiльярдiв двадцять три

ев'яносто два) штук простих iменних акцiй.

Пономарьов Микола Миколайович
Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна
ГОсподаренко Ганна Станiславiвна

ПРОТОКОЛ J№ 9

про п1дсумки голосувАння
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Ки1.вська ко11дитерська фабрика "Рошен"
(код за СдРПОУ ОО382125, далi -Товариство)
м. Ки1.в

16 грудня 2020 р.

дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчиjlьна комiсiя у складi:

- Пономарьов Микола Миколайович - Голова Лiчильно.і. комiсi.і..
-Кондратьева Наталiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

склаjіа даний протокол про наступне:
З питання поDядкV денного JYg 9:
Про невикористання переважного права акцiонера на придбання акцiй додатково.і. емiсi.і. акцiй у процесi
•Гх розмiщення.

Проект рiшення:
У зв'язку з тим, що кiлькiсть акцiонерiв перевищуе 150 осiб (неквалiфiкованi iнвестори) не
використовувати переважне право акцiОнера на придбання акцiй додатково.і. емiсi.і. у процесi .і.х

розмiщення.

Шдсумки голосування:
"ЗА" -

2002323 263

голоси, що становить 99, 57 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

заре€струваjіися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" -8461540 голосiв, що становить
о, 42 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

заре€струвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iменщх акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися

дjlя участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих
iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
У зв'язку з тим, що кiлькiсть

використовувати переважне

iв перевищу€ 150 осiб (неквалiфiкованi iнвестори) не
придбання акцiй додатково.і. емiсi.і. у процесi .і.х

розмiщення.

п1дписи:
Голова Лiчильно.і. комiсi.і'

номарьов Микола Миколайович

Члени Лiчильно.і. комiсi.і.:

Кондратьсва Наталiя Михайлiвна
Господаренко Ганна Станiславiвна

ПРОТОКОЛ Ng 10

ПРО П1дСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Ки.і.вська кондитерська фабрика "Рошен"
(код за СдРПОУ ОО3 82125, далi -Товариство)
16 грудня 2020 р.

м. ки'1'в
дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 1рудня 2020 р.
Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:

-Пономарьов Микола Миколайович -Голова Лiчильно.і. комiсi.і..
- Кондратьсва Наталiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
• Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

склала даний протокоjі про наступне:

З питання поDядкv денного J№ 10:
Прийняття рiшення про емiсiю акцiй (i3 зазначенням учасникiв розмiщення) та про затвердження «Рiшення
про емiсiю акцiй ТОвариства (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицiГ)».

Проект рiшення:
1.Здiйснити емiсiю 4 000 000 000 (чотири мiльярди) штук простих iменних додаткових акцiй Товариства,
iснуючо.і. номiнально.і. вартостi 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внескiв
у розмiрi 1 000 000 000 (один мiльярд) грн. 00 (нуль) коп. (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і).
2.Затвердити «Рiшення про емiсiю акцiй Товариства (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і)», яке викласти в

окремому додатку, який € невiд'€мною частиною Протоколу загалы1их зборiв акцiонерiв.
3.Затвердити учасникiв розмiщення: розмiщення акцiй додатково.і. емiсi.і. здiйснюсться серед наступних
осiб -акцiонерiв Товариства:
1. дочiрн€ пiдприемство «Кондитерська Корпорацiя «РОШЕН», код за €дРПОУ 25392188.

2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центрально - Свропейська кондитерська компанiя», код
СдРПОУ 23163839.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 57 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для

участi у загаjlьних зборах та е власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" -8 461540 голосiв, що становить о, 42 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для

участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для
участi у загальних зборах та € в]1асниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiОнерiв, якi
зарееструвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменнж акцiй.

Прийняте рiшення:
1.Здiйснити емiсiю 4 000 000 000 (чотири мiльярди) штук простих iменних додаткових акцiй Товариства,
iснуючо.і. номiнально.і. вартостi 0 (нуль) грн, 25 (двадцять п'ять) коп. кожна, за рахунок додаткових внескiв
у розмiрi 1 000 000 000 (один мiльярд) грн. 00 (нуль) коп. (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і).
2.Затвердити «Рiшення про емiсiю акцiй ТОвариства (бе3 здiйснення публiчно.і. пропозицi.і)», яке викласти в

окремому додатку, який с невiд'€мною частиною Протоколу загальних зборiв акцiонерiв.
3.Затвердити учасникiв розмiщення:
осiб - акцiонерiв Товариства:

розмiщення акцiй додатково.і. емiсi.і. здiйснюсться серед насту11них

1. дочiрнс пiдпри€мство «Кондитерська
ьнiстю «
2. Товариство з обмеженою вiдповi

«РОШЕН», код за СдРПОУ 25392188

ально - €вропейська кондитерська компанiя», код

СдРПОУ 23163839,

п1дписи:
Голова Лiчильно.I. комiсi.і.

омарьов Микола Микоjтайович

Члени Лiчиjіьно.і. комiсi.і.:

КОндрать€ва Наталiя Михайлiвна
Господаренко Ганна СтанiстIавiвна

ПРОТОКОЛ Ng 11

ПРО П1дСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Ки.].вська кондитерська фабрика "РОшен"
(код за €дРПОУ ОО382125, далi -ТОвариство)
м. ки'1'в
дата проведення загальних зборiв: 14 крудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

16 грудня 2020 р.

Загаjтьнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:

-Пономарьов Микола Миколайович -Голова Лiчильно.і. комiсi.і..
- Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
скjіала даний протокол про наступне:

З питання поDядкV денного № 11:
Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження щодо:
визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсi.і.; залучення до
розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсi.і. акцiй
(у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцi.і. повнiстю
оплачено); затвердження результатiв емiсiТ акцiй; затвердження звiту про результати емiсi.і. акцiй; прийняття
рiшення про вiдмову вiд емiсi.і. акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцi.і., у разi визнання емiсi.і.
недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсi.і. акцiй органом

емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн
до статуту, або у разi прийнятгя рiшення про вiдмову вiд емiсiТ акцiй.

Проем рiшення:
Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емiтента, якому надаються повноваження
щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсi.і.;
зат1учення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у
процесi емiсi.і. акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та
акцi.і. повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсiТ акцiй; затвердження звiту про результати емiсi.і.

акцiй; прийня" рiшення про вiдмову вiд емiсi.і. акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцi.і., у разi
визнання емiсi.і. недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсi.і. акцiй

органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством
строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсi.і. акцiй.

Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 2 002 323 263 голоси, що становить 99, 57 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для

участi у загалы1их зборах та с власниками голосуючих простих iменних акцiй.

"ПРОТИ" -8 461540 голосiв, що становить о, 42 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися для

участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для
участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заре€струвалися дт1я участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменнж акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емiтента, якому надаються повноваження
щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсi.і.;
залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у
процесi емiсi.і. акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та
акцi.і. повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсi.і. акцiй; затвердження звiту про результати емiсi.і.
і. акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцi.і., у разi
акцiй; прийняття рiшення про вiдмову

в установленi законодавством строки результатiв емiсi.і. акцiй

визнання емiсi.і. недiйсною або неза

органом емітента, уповноваже
строки змiн до статуту, або у

п1дписи:
ГоловаЛiчильно.і.комiсi.I.

приймати
зi прийняття р

iшення, або невнесення в установленi законодавством
про вiдмову вiд емiсi.і. акцiй.

Микола Миколайович

Чііени Лiчиjіьно.і. комiсi.і.:

Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна
Господаренко Ганна Станiславiвна

ПРОТОКОЛ Ng 12

про п1дсумки голосувАння
на позачергових загальних зборах акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Ки.і.вська коI1дитерська фабрика "Рошен"
(код за €дРПОУ ОО382125, далi -Товариство)
16 грудня 2020 р.

м. ки`].в
дата проведення загальних зборiв: 14 грудня 2020 р.
дата проведення пiдрахунку голосiв: 16 грудня 2020 р.

Загальнi збори проведено дистанцiйно.
Лiчильна комiсiя у складi:
- Пономарьов Микола Миколайович -ГОлова Лiчильно.і. комiсi.і..
- Кондрать€ва Наталiя Михайлiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..
- Господаренко Ганна Станiславiвна -член Лiчильно.і. комiсi.і..

склала даний протокол про наступне:
З питання поDядкv денного Ng 12:
Визначення уповноважених осiб емiтента, яким надаються повноваження:проводити дi.і. щодо
забезпечення розмiщення акцiй;проводити дi.і. щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiОнерним товариством належних
.,.м акцiй.

Проект рiшення:
Визначити Генерального директора та членiв дирекцi.і. Товариства уповноваженими особами

емiтента,

яким

надаються

повноваження:проводити

дi.і.

щодо

забезпечення

розмiщення

акцiй;проводити дi.і. щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiОнерiв, якi реалiзують
право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних .і.м акцiй.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" -

2002323 263

голоси, що становить 99, 57 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

зарееструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iмещIх акцiй.
"ПРОТИ" -8461540 голосiв, що становить
о, 42 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить о О/О вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi заре€струвалися

для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв акцiОнерiв, якi
заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - О голосiв, що становить о% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих
iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Визначити Генерального директора та членiв дирекцi.і. Товариства уповноваженими особами
емiтента, яким надаються повноваження:проводити дi.і. щодо забезпечення розмiщення
акцiй;проводити дi.і. щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують
товариством належних .і.м акцiй.
право вимагати здiйснення викупу а

п1дписи:
Голова Лiчильно'і. комiсi.і.

Микола Миколайович

Члени ЛiіIиjіьно.і. комiсi.і.:

Кондратьева Наталiя Михайлiвна
Господаренко Ганна Станiславiвна

