Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

00131305

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5

4. Міжміський код, телефон та факс

+380445944576 +380442076743

5. Електронна поштова адреса

ZaіkaOS@dtek.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації

http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram

7. Вид особливої інформації

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

ІІ. Текст повідомлення
№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

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

1

26.09.2016

992 762.5

11 917 847

8.33

26.09.2016 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю, а саме додаткових угод до договору від 25.09.2014
№12/0914 між Товариством та ТОВАРИСТВОМ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК
ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 36511938) на
закупівлю паливного мазуту для потреб Товариства на період з серпня 2016 по квітень 2017 року,
загальною сумою до 1 191 315 000,00 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають
під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 992 762,5 тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 198 552,5 тис. грн., всього з ПДВ
1 191 315 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ
АКТИВІВ: 8,33%

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

Фоменко Олександр Валерійович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

27.09.2016
(дата)

