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

Дегтярьов Олексiй Пилипович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2018
(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 ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84302, м. Краматорськ, Островського, 8
4. Код за ЄДРПОУ
00169845
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 594-45-84 6. Електронна поштова адреса
ZonenkoLN@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

79 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
25.04.2018
фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/pesenergoygol/
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
25.04.2018
Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)

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

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

20.04.2018

262000

536476

48.8372

Зміст інформації:
20.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018)
прийнято рiшення про пепереднє схвалення вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з
дня проведення цих Загальних зборiв Товариства наступних значних правочинiв предметом яких є: 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 10 000 000 (десять 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. або
iншим юридичним особам, 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.;
гранична сукупна вартiсть правочинiв* 262 000 000 грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 536 476 000 грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках ): 48,8372%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5337037;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5243197;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5243197;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0;
*Зазначається сума правочинiв у гривнi вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв
Товариства.
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20.04.2018

Зміст інформації:

262000

536476

48.8372

Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)
1

2

3

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

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)

4

5

20.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018)
прийнято рiшення про пепереднє схвалення вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з
дня проведення цих Загальних зборiв Товариства наступних значних правочинiв предметом яких є: 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 10 000 000 (десять 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. або iнших юридичних осiб, 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.
гранична сукупна вартiсть правочинiв* 262 000 000 грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 536 476 000 грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках ): 48,8372%
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5337037;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 5243197;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5243197;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 ;
*Зазначається сума правочинiв у гривнi вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв
Товариства.

