
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

03.12.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1207/010.01-03 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Генеральний директор-Голова 

Правління 

 

 

 

Корса Микола Вікторович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дмитра Кедрiна, 28 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 31793056 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0562310393, 0562312480 

6. Адреса електронної пошти: 

 prat_cec@cek.dp.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 



Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://cek.dp.ua/images/document/LA

W/dodemissia01122021.pdf 03.12.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 
 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 
Вид цінних паперів, що розміщуються 

Кількість цінних 

паперів, що 

розміщуються (шт.) 

Сума цінних 

паперів, що 

розміщуються 

(тис.грн.) 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

1 01.12.2021 Акція проста 1 530 000 153 000 76,8067 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та найменування органу, що прийняв таке рішення: 01 

грудня 2021 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства 

шляхом розміщення додаткових акцій (додаткової емісії акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. 

 

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно або через андеррайтера, що уклав з 

емітентом договір про андерайтинг): Збільшення статутного капіталу Товариства відбудеться шляхом розміщення (без здійснення публічної пропозиції) додаткових 1 530 

000 (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч) шт. простих іменних акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" iснуючої номiнальної вартостi 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) кожна 

загальною номiнальною вартiстю 153 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят три мільйони гривень 00 копійок). Розмiщення буде здiйснюватися без залучення андеррайтера.  

 

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна 

розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у 

статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: Прийнято рішення збільшити статутний капітал 

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" на 153 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят три мільйони гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій (додаткової емісії акцій) існуючої 

номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. Номiнальна вартiсть акцiй Товариства становить 100,00 грн. (сто гривень 00 

копiйок) кожна. Ціна розміщення додаткових акцій не може бути нижчою за ринкову вартість однієї простої іменної акції ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (ринкова вартість однієї 

простої іменної акції ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" станом на 28.10.2021р. становить без ПДВ 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок), згідно Висновку суб'єкта оцiночної дiяльностi - 

Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮБС ВАЛЮЕЙШН", що діє на підставі сертифiката суб'єкта оцiночної дiяльностi № 486/20, виданого Фондом державного 

майна України 05.06.2020 року), та не може бути нижчою за номінальну вартість однієї простої іменної акції ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (номінальна вартість однієї простої 

іменної акції ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" становить 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок)), а отже не може бути нижчою за 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцію. 

Повноваження щодо визначення ціни розміщення додаткових акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" делеговані Наглядовій раді ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (згідно рішення позачергових 

Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 01.12.2021р.). Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 02.12.2021р., ціна розміщення додаткових 

акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" становить 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок). В результатi розмiщення акцiй, змiна власникiв значних пакетiв акцiй Товариства не 

передбачається. Очiкується збiльшення частки у статутному капiталi Товариства акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме 

наступних осiб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", код ЄДРПОУ 36678549, яке до розмiщення акцiй було власником 

737 698 (сімсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто вісім) шт. простих іменних акцій, що становило 37,032809% статутного капіталу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", а також 

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог 

Ессет Менеджмент", код ЄДРПОУ-ЄДРІСІ 33499232-233821, який до розміщення акцій був власником 1 079 974 (один мільйон сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят 

чотири) шт. простих іменних акцій, що становило 54,215235% статутного капіталу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". 

 

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості 

цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення:  



Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу на дату прийняття рiшення - 76,8068%;  

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення - 99,2032%.  

 

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова 

сукупнiсть прав, включаючи право на: - участь в управлiнні Товариством; - отримання дивiдендiв; - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або 

вартостi частини майна Товариства; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства у порядку, визначеному законодавством України. Акцiонери - 

власники простих акцiй товариства можуть мати й iншi права, передбаченi Статутом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та чинним законодавством. 

 

Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими 

коштами на рахунки ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Активами, iншими, нiж грошовi кошти, оплата не здійснюється. 

 

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: залучення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" додаткових фінансових ресурсів, які планується 

використати для придбання необоротних активів (будівель, споруд, приміщень, обладнання) та здійснення довгострокових фінансових інвестицій (придбання акцій та 

облігацій підприємств енергетичної та промислової галузей). 

 

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм загальних зборiв акцiонерного товариства); 

вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють: Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято Загальними зборами акцiонерiв емiтента.  

 

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: Конвертацiя акцiй не передбачається.  

 

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв вiд 

фiнансово-господарської дiяльностi. 

 

 

 


