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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З
ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

31793056

3. Місцезнаходження

49008, м. Днiпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28

4. Міжміський код, телефон
та факс

0562312480 0562310393

5. Електронна поштова
адреса

prat_cec@cek.dp.ua

6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково
www.cek.dp.ua/images/document/LAW/povid29112016.pdf
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
25.11.2016 позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" було прийнято
рiшення (протокол №23) про надання згоди на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» значного
правочину, предмет якого становить майно з ринковою вартiстю, що перевищує 50 вiдсоткiв
вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за
2015 рiк, а саме на укладання та підписання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договору з Державним
пiдприємством «Енергоринок» на купівлю електроенергiї, для постачання споживачам та для
власних потреб в перiод з 30 листопада 2016 року по 31 грудня 2017 року, загальною вартiстю 3
000 000 тис. грн з урахуванням ПДВ. Та про надання згоди на укладання та пiдписання ПрАТ
«ПЕЕМ «ЦЕК» будь-яких додаткових угод/договорiв про внесення змiн/доповнень/додаткiв до
вiдповiдного договору з Державним пiдприємством «Енергоринок» на купiвлю електроенергiї та
будь-яких iнших документiв, укладання та/або пiдписання яких є/буде необхiдним в рамках
виконання такого договору з Державним пiдприємством «Енергоринок» на купiвлю
електроенергiї.
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
194 349 тис.грн.
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 543,61 вiдсотка.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 648 133 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах 486 256 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 486 256 шт. або
75,0241%.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рiшення - 0 шт. або 0%.

III. 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-Голова Правлiння

Корса Микола Вiкторович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

28.11.2016
(дата)

