Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Кухтiй В.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

12.09.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49107, Днiпро, Шосе Запорiзьке,22
4. Код за ЄДРПОУ
23359034
5. Міжміський код та телефон, факс
056 373-50-59 056 373-53-41
6. Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.09.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

173 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
13.09.2017
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.doe.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

13.09.2017
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ 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)

1

2

3

4

5

1

12.09.2017

38095.7463

5520445

0.69

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" вiд 12.09.2017 вирiшено схвалити та надати згоду на вчинення ПАТ "ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору №6066-ДС/ИТ-2017 вiд
31.01.2017.
Предмет правочину: надання послуг з ремонту та технiчного обслуговування обладнання, технiчного супроводу програмного забезпечення,
доступу до власних програмно-апаратних комплексiв, а також консультацiйнi послуги щодо роботи з обладнанням i програмним
забезпеченням.
Особа, що є заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК СЕРВIС",
(код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 38 095 746,28 грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5520445000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства – 0.69 %.
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi.

