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

Судак Надiя Григорiвна

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

23.10.2017
(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 ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85000, Донецька обл., м. Добропiлля, вул. Київська, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ
00176472
5. Міжміський код та телефон, факс
+380627727496 +380627727494
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

23.10.2017
(дата)

2.
Повідомлення
опубліковано
у*

201 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку"

24.10.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

в
3.
http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/ мережі
Повідомлення
Інтернет

розміщено на
сторінці
(адреса сторінки)

(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

23.10.2017

2106.64

470545

0.4477

Зміст інформації:
23.10.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд 23.10.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме
схвалена додаткова угода вiд 01.04.2017 року до укладеного Товариством договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» (мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, Голосiївський район, вул. Льва Толстого, буд. 57, код за
ЄДРПОУ 34225325) про надання послуг з ремонту та технiчного обслуговування обладнання. Даною додатковою угодою збiльшено загальну
суму договору до 2 106 636,78 гривень без урахування ПДВ.
Iншi iстотнi умови: цiна на товар, що постачається, не буде перевищувати цiни, що зазначена в аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого
правочину; строк дiї основного договору – до 31.12.2017 року.
Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого
бенефiцiарного власника.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 2 106,64 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 тис. грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства станом на 31.12.2016: 0,4477%

