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

Кухтій В.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.11.2016

М.П.

(дата)

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

18.11.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

219 (4507) Бюлетень. Цінні папери України

22.11.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.doe.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

22.11.2016
(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

17.11.2016

685

4550356

0.015

Зміст інформації:
17.11.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство)(Протокол б/н від 17.11.2016 року) прийнято
рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: укладення з ТОВ «ДТЕК
СЕРВІС» договору купівлі- продажу транспортного засобу на суму 685 627,00 гривень без ПДВ (далі – Правочин).
Істотні умови Правочину:
• предмет Правочину: ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (продавець) зобов'язується передати майно у власність ТОВ «ДТЕК СЕРВІС»
(покупець), а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього грошову суму в порядку і на умовах, визначених цим договором;
• особа, що заінтересована у вчиненні Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 34456687, місцезнаходження: 01032,
місто Київ, вул. Льва Толстого, 57 - є афілійованою особою до акціонерів Товариства у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні
товариства»;
• ринкова вартість майна, що є предметом Правочину: 685 627,00 гривень без ПДВ;
• вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 4 550 356 000 гривень;
• співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом Правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства – 0,015%
Інші істотні умови правочину: відповідно до договору товаром є - транспортний засіб марки Audі A6, 2011 року випуску, державний номер
АЕ 0079 ЕР.

