6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мозговий Сергiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 303361 27.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
областi

6.1.4. Рік народження

1980

6.1.5. Освіта

Середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та Менеджер зі збуту територіального відділу реалізації ДП "Кондитерська
попередня посада, яку займав
корпорація "РОШЕН".
6.1.8. Опис
Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Посад на iнших пiдриємствах не займає.
У звітному роцi отримав винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатному розкладу. Непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Кравцова Галина Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕН 321060 24.07.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
областi

6.1.4. Рік народження

1956

6.1.5. Освіта

Вища, закiнчила Київський iнститут народного господарства в 1984 роцi за
спецiальнiстю бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

25

6.1.7. Найменування підприємства та САБ Облдорстроя, головний бухгалтер
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, положення про головного бухгалтера.
Посад на iнших пiдриємствах не займає. У звітному роцi отримала винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно
штатному розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Май Костянтин Владиславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 824437 21.10.2001 Харкiвським РУ ГУ МВС України в Харькiвськiй
областi

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та Акцiонер, працює заступником директора по збуту ДП "Кондитерська
попередня посада, яку займав
корпорацiя "Рошен"
6.1.8. Опис
Призначено на посаду (на термiн згiдно Статуту Товариства), та згiдно рiшення загальних
зборiв акцiонерiв. Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не
передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради,

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Настаулова Ксенiя Павлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 911565 13.02.2003 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження

1981

6.1.5. Освіта

Вища, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій за
спеціальністю "Телекомунікаційні системи та мережі 2003 рік.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та працює в ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" на посаді начальника
попередня посада, яку займав
аналітичного відділу з 03.11.2003 року згідно з наказом № 97-п від 03.11.2003
року.
6.1.8. Опис
призначено на посаду (на термiн згiдно Статуту Товариства), та згiдно рiшення загальних
зборiв акцiонерiв. Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не
передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Соболевська Анастасiя Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 581300 23.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження

1975

6.1.5. Освіта

Вища, Київський національний економічний університет за спеціальністю
"Міжнародна економіка" 2003 рік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та працює в ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" на посаді начальника
попередня посада, яку займав
відділу маркетингу з 04.06.2003 року згідно з наказом № 45-п від 03.06.2003
року.
6.1.8. Опис
Призначено на посаду ( на термiн згiдно Статуту Товариства) згiдно рiшення загальних зборiв
акцiонерiв. Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не
передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Кудиба Оксана Миронiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 7362892 24.03.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
областi

6.1.4. Рік народження

1965

6.1.5. Освіта

Вища, Київський торгiвельно-економiчний iнститут, товарознавець

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та Акцiонер, працює начальником вiддiлу логiстики ПАТ "Кiровоградське
попередня посада, яку займав
пiдприємство "Укропткульттовари"
6.1.8. Опис
Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом Товариства не
передбачена. У звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатному розкладу.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Христенко Наталiя Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 302193 20.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
областi

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

Середня -спецiальна, Черкаський технiкум Радянської торгiвлi,
бухгалтерський облiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та Акцiонер, виконуючий обов'язки заступника головного бухгалтера ПАТ
попередня посада, яку займав
"Кiровоградське пiдприємство"Укропткульттовари"
6.1.8. Опис
Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. У звiтному роцi отримала винагороду у
виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Хабалюк Надія Вікторівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 626898 18.12.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
областi

6.1.4. Рік народження

1959

6.1.5. Освіта

вища- Донецький інститут радянської торгівлі, 1981

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та бухгалтер ПАТ "Кіровоградське підприємство"Укропткульттовари"
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Призначено на посаду (термiном згiдно Статуту Товариства) та загальних зборiв акцiонерiв.
Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не передбачена.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Головащук Олександр Валентинович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 216059 09.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області

6.1.4. Рік народження

1977

6.1.5. Освіта

Вища, Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича за
спеціальністю "Міжнародна економіка" 1999 рік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та працює в ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" на посаді заступника
попередня посада, яку займав
директора з реалізації (по Україні) з 10.05.2006 року згідно з наказом № 33-п
від 10.05.2006 р.
6.1.8. Опис
Призначено на посаду ( на термiн згiдно Статуту Товариства) згiдно рiшення загальних зборiв
акцiонерiв. Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не
передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Глуський Вячеслав Романович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 078076 01.04.1999 Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві

6.1.4. Рік народження

1969

6.1.5. Освіта

Вища, Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Радіотехніка"
1995 рік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

23

6.1.7. Найменування підприємства та працює в ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" на посаді начальника
попередня посада, яку займав
відділу реалізації з 02.03.1998 року, згідно з наказом № 4 від 02.03.1998 р.
6.1.8. Опис
Призначено на посаду ( на термiн згiдно Статуту Товариства) згiдно рiшення загальних зборiв
акцiонерiв. Обов'язки та повноваження згiдно статуту товариства. В статутi Товариства винагорода не
передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

