Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР
ВАЛЕРIЙОВИЧ

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.11.2018
(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 КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА,20
4. Код за ЄДРПОУ
41946011
5. Міжміський код та телефон, факс
044-207-64-50 6. Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.11.2018
(дата)

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

231 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку"

03.12.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://dtek.com/ua/investors_and_partners/asset/kyivelektro/
(адреса сторінки)

в мережі
03.12.2018
Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата
№ з/п прийняття
рішення

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

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

29.11.2018

256000

4072994

6.2

https://dtek.com/investors_and_partners/asset/kyivelektro/

Зміст інформації:
29.11.2018 позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi - Товариство) прийняли рiшення
(протокол №1/2018 вiд 29.11.2018 ) про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: про схвалення укладеного 17
вересня 2018 року договору №17/09 ФП - 30 безпроцентної поворотної фiнансової допомоги.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 256000000 грн.
Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 4072994000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв: 6.2 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 107383541
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 101207870
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 101207870 шт. та «проти» 0 шт. прийняття рiшення.

