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

Кiтам Костянтин Фридольфович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.08.2016
(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
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85043, мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця Красноармiйська, будинок 1А
4. Код за ЄДРПОУ
00176549
5. Міжміський код та телефон, факс
0627762203 0627762203
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

23.08.2016
(дата)

2.
Повідомлення
опубліковано
у*
3.
Повідомлення
розміщено на

157 Бюлетень. Цiннi папери України

25.08.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.dtek.com/ru/our-operations/coal-production-andpreparation/oktyabrskaya/papers_for_shareholders/rozkrittjainformatsii

в мережі
25.08.2016
Інтернет

сторінці
(адреса сторінки)

(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
правочину, до
даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

5

1

22.08.2016

2500

192601

1.29

Зміст інформації:
22.08.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство)(Протокол б/н вiд 22.08.2016 року) прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення Товариством протягом 2016 року правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ», на поставку металопрокату (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
- предмет Правочину: постачання металопродукцiї;
- особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТСМЦ", код ЕДРПОУ 32036829, що має юридичну адресу: 01015, мiсто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15 А - є афiлiйованою особою до
акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 2 500 000 гривень;
- вартисть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 192 601 000 гривень;
- спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi - 1,29%.
Iншi iстотнi умови правочину:

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
правочину, до
даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)
4

5

- умови постачання металопродукцiї – на умовах FCA, згiдно з правилами «Iнкотермс» у редакцiї 2010 року, мiсто призначення поставки –
склад постачальника або станцiя вiдправлення;
- строк дiї – до 31 грудня 2016 року.
2

22.08.2016

2500

192601

1.29

Зміст інформації:
22.08.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство)(Протокол б/н вiд 22.08.2016 року) прийнято
рiшення про надання згоди на вчинення Товариством протягом 2016 року правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, а саме з
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», на поставку товару (далi –
Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
- предмет Правочину: залiзорудна сировина;
- особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», код ЕДРПОУ 00191023, що має юридичну адресу: 50079, мiсто Кривий Рiг - є афiлiйованою особою до
акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 2 500 000 гривень;
- вартисть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 192 601 000 гривень;
- спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
правочину, до
даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності
останньої річної
(тис. грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)
4

5

фiнансової звiтностi - 1,29%.
Iншi iстотнi умови правочину:
- умови постачання металопродукцiї – на умовах FCA, згiдно з правилами «Iнкотермс» у редакцiї 2010 року, мiсто призначення поставки –
склад постачальника або станцiя вiдправлення;
- строк дiї – до 31 грудня 2016 року.

