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)

21.04.2017
(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

24.04.2017
(дата)

2.
Повідомлення
опубліковано
у*

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

27.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

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

розміщено на
сторінці
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
Ринкова вартість майна
правочину, до
даними
або послуг, що є
вартості
останньої
предметом правочину
активів
річної
(тис. грн)
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

21.04.2017

820000

470545

174.2660

Зміст інформації:
21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi Товариство)(Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Товариством значного правочину
(далi – Правочин).
• предмет Правочину: вугiлля (вугiльної продукцiї) з граничною сукупною вартiстю не бiльше 820 000 000 (вiсiмсот двадцяти мiльйонiв)
гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 820 000 000 гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства – 174%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах
Товариства: 73757488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття
рiшення - 23841516 шт.
2

21.04.2017

70000

470545

14.8764

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
Ринкова вартість майна
правочину, до
даними
або послуг, що є
вартості
останньої
предметом правочину
активів
річної
(тис. грн)
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

Зміст інформації:
21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi Товариство)(Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Товариством значного правочину
(далi – Правочин).
• предмет Правочину: надання послуг з вилучення вугiльної складової з граничною сукупною вартiстю не бiльше 70 000 000 (сiмдесят
мiльйонiв гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину:70 000 000 гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:470 545 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства – 15%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах
Товариства: 73757488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття
рiшення - 23841516 шт.
3

21.04.2017

145000

470545

30.8153

Зміст інформації:
21.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi Товариство)(Протокол №1/2017 вiд 21.04.2016 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Товариством значного правочину

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
Ринкова вартість майна
правочину, до
даними
або послуг, що є
вартості
останньої
предметом правочину
активів
річної
(тис. грн)
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

(далi – Правочин).
• предмет Правочину: надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числi, але не виключно, послуги з перевезення
вантажiв, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та iнше), на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 145 000
000 (сто сорока п’яти мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину:145 000 000 гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства – 31%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах
Товариства: 73757488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття
рiшення - 23841516 шт.

