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.
Директор

Лозовський Сергiй Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.11.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85000, мiсто Добропiлля, вулиця Київська, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ
05508186
5. Міжміський код та телефон, факс
0625062090 0625062090
6. Електронна поштова адреса
ShvirstMV@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.11.2016
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

215 Бюлетень.Цiннi папери України

16.11.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.dtek.com/uk/our-operations/coal-productionand-preparation/komsomoletsdonbassa/papers_for_shareholders/rozkrittja-informatsii
(адреса сторінки)

в мережі
16.11.2016
Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
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

14.11.2016

252

3906807

0.006

Зміст інформації:
14.11.2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (далi - Товариство)(Протокол б/н вiд 14.11.2016
року) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» (мiсцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код
за ЄДРПОУ 34456687) про вiдступлення права вимоги.
Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого
бенефiцiарного власника.
2

14.11.2016

438

3906807

0.011

Зміст інформації:
14.11.2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (далi - Товариство)(Протокол б/н вiд 14.11.2016
року) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР ДТЕК» (мiсцезнаходження 49000,

№
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

Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ МИРОНОВА, будинок 15, код за ЄДРПОУ 32880516) на виконання проектних робiт.
Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого
бенефiцiарного власника.

