Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

23269555

3. Місцезнаходження

79026, місто Львів, вулиця Козельницька, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс

+38 032 2390710 +38 032 2390710

5. Електронна поштова адреса

ZaіkaOS@dtek.com

6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для
розкриття інформації

http://www.dtek.com/іnvestors_and_partners/asset/zapadenergo/

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
19.06.2017 Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення
відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету України № 12-рк від 13.04.2017 року
щодо закупівлі паливно-енергетичних ресурсів (енергетичного вугілля) для виробництва
електричної енергії, а саме здійснення закупівлі в період травень-грудень 2017 року паливноенергетичних ресурсів (енергетичного вугілля) для виробництва енергетичної енергії на
конкурентних засадах, обсягом не менше 10 (десяти) відсотків споживання (спалювання)
енергетичного вугілля для виробництва електричної енергії за аналогічний період 2016 року
надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо закупівлі за результатами
біржових торгів в період травень-грудень 2017 року енергетичного вугілля для виробництва
енергетичної енергії на загальну суму, що не перевищує 3 000 000 000,00 гривень з ПДВ.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 2 500 000 тис. грн. (ПДВ 20% - 500 000 тис.грн., всього з ПДВ - 3 000 000 тис. грн.)
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 12 277 229 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ
АКТИВІВ: 20,3629%
Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства правочини вважаються значними за умови, якщо
ринкова вартість майна, робіт або послуг кожного з них перевищує (а) 10 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один
мільйон) євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь якій валюті,
визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного
правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних у цьому пункті, буде досягнута
раніше.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Т.в.о. Генерального директора

____________

Шувар Андрій Йосифович
20.06.2017

