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

Воронiн Сергiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

13.12.2016
(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 ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
51400, Днiпропетровська область, мiсто Павлоград, Соборна, 76
4. Код за ЄДРПОУ
00178353
5. Міжміський код та телефон, факс
(0563) 26-85-64 6. Електронна поштова адреса
FlerikTV@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.12.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

236 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери
України"

15.12.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.dtek.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

15.12.2016
(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

12.12.2016

22500

20920328

0.108

Зміст інформації:
12 грудня 2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме додаткових угод, заявок, специфiкацiй, доповнень, додаткiв до Договору пiдряду (ремонт на
територiї пiдрядчика) № 1919-ПУ-УМТС вiд 28 сiчня 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ
УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39884339, мiсцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька 15).
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
2

12.12.2016

343750

20920328

1.643

Зміст інформації:
12 грудня 2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме додаткових угод, заявок, специфiкацiй, доповнень, додаткiв до договору переробки вугiльної

№
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

продукцiї № 13-15/78-У вiд 31 грудня 2013 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОСПIНСЬКЕ ВПП» (код за
ЄДРПОУ 31616011, мiсцезнаходження 85000, Донецька обл., мiсто Добропiлля, вул. Київська 1).
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.

