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I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
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4. Код за ЄДРПОУ
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5. Міжміський код та телефон, факс
(0563) 26-85-64 6. Електронна поштова адреса
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II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.12.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

245 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери
України"

28.12.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.dtek.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.12.2016
(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

23.12.2016

757.9

20920328

0.004

Зміст інформації:
23 грудня 2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НАУКОВОПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР ДТЕК» (мiсцезнаходження 49000 Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Миронова, 15, код за ЄДРПОУ 32880516) на
виконання проектних робiт щодо технiко-економiчних обґрунтування недоцiльностi подальшої роботи шахти iм. Сташкова.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
2

23.12.2016

138.4

20920328

0.001

Зміст інформації:
23 грудня 2016 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НАУКОВО-

№
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

ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР ДТЕК» (мiсцезнаходження 49000 Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Миронова, 15, код за ЄДРПОУ 32880516) на
виконання проектних робiт щодо технiчного розрахунку проектної потужностi шахти «Благодатна».
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
3

23.12.2016

2500

20920328

0.012

Зміст інформації:
23 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 № 488-РА-УМТС вiд
01 вересня 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (код за ЄДРПОУ
37713861, мiсцезнаходження проспект Гвардiйський, будинок 30/1, мiсто Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400, Україна).
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
4

23.12.2016

2343974.6

20920328

11.204

Зміст інформації:
23 грудня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення про

№
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

надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме додаткових угод, заявок, специфiкацiй, доповнень, додаткiв до договору
поставки вугiльної продукцiї № 1-1-2016/033 вiд 27 лютого 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК
СХIДЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 31831942, мiсцезнаходження 85612, Донецька обл., Мар'їнський район, мiсто Курахове, ВУЛИЦЯ
ЕНЕРГЕТИКIВ, будинок 34).
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 577 493 457 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 462 068 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 462 068 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0
5

23.12.2016

31543200

20920328

150.78

Зміст інформації:
23 грудня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або
поворотної процентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно
не бiльше 1 200 000 000 (одного мiльярда двохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK B.V. (юридичної особи, створеної за

№
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

законодавством Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 59950293, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15046/089, 1077XX Амстердам) або iншим юридичним особам (за винятком DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством
Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX
Амстердам та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 34225325), в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших
корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених
Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 577 493 457 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 462 068 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 462 068 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0
6

23.12.2016

63086400

20920328

301.56

Зміст інформації:
23 грудня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийнято рiшення про
отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної процентної фiнансової допомоги та/або
безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше

№
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

2 400 000 000 (двох мiльярдiв чотирьохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. (юридичної особи, створеної за законодавством
Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 59950293, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX
Амстердам) або iнших юридичних осiб (за винятком DTEK ENERGY B.V., юридичної особи, створеної за законодавством Нiдерландiв,
реєстрацiйний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX Амстердам та
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», код за ЄДРПОУ 34225325), в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших
корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених
Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 577 493 457 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 462 068 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 462 068 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0
7

23.12.2016

8000000

20920328

38.24

Зміст інформації:
23 грудня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийнято рiшення про

№
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

вчинення правочинiв щодо поставка вугiльної продукцiї на загальну граничну суму за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 8 000
000 000 (вiсiм мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ компанiям, в яких DTEK B.V. (юридичної особи, створеної за законодавством
Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 59950293, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX
Амстердам) прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V.
або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V. (за винятком DTEK ENERGY B.V.,
юридичної особи, створеної за законодавством Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан 1531,
Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX Амстердам та ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», код за ЄДРПОУ 34225325).
ОЗНАКА ЗАIНТЕРЕСОВАНОСТI: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи –
кiнцевого бенефiцiарного власника.
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 577 493 457 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 462 068 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ЗА" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 462 068 простих iменних акцiй
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ "ПРОТИ" ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0

