Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Кiтам Костянтин Фридольфович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.01.2019

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 ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85043, м. Добропiлля, м. Бiлицьке, вулиця Красноармiйська, будинок 1А
4. Код за ЄДРПОУ
00176549
5. Міжміський код та телефон, факс
0627762203 0627762203
6. Електронна поштова адреса
KolodaGE@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.01.2019
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

-(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

https://dtek.com/investors_and_partners/asset/oktyabrskaya/
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата
№ з/п прийняття
рішення

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
Ринкова вартість майна
емітента за даними
правочину, до
або послуг, що є
останньої річної
вартості активів
предметом правочину
фінансової
емітента за даними
(тис. грн)
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

23.01.2019

41666.67

232220

17.9428

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

6

Зміст інформації:
23.01.2019 Наглядовою радою (далi - "Наглядова рада") ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) було прийнято рiшення
(протокол № б/н вiд 23.01.2019 ) про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
• предмет Правочину: надання послуг щодо здiйснення перевезення вантажiв, надання вантажного вагону для перевезення, та iнших послуг,
пов’язаних з органiзацiєю перевезення вантажiв у внутрiшньому та мiжнародному сполученнях (експорт, iмпорт) у вагонах Перевiзника,
вагонах залiзниць iнших держав та/або вагонах Замовника i проведення розрахункiв за цi послуги;
• ринкова вартiсть послуг, що є предметом Правочину: 41 666 670 гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 232 220 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства – 17,9428%
Загальна кiлькiсть голосiв, що належать членам Наглядової Ради Товариства: 3. Кiлькiсть голосiв членiв Наглядової Ради Товариства, що
голосували "ЗА": 3 та "ПРОТИ": 0.

