
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.11.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 798/010.01-03
(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/
LAW/posad03112020.pdf 03.11.2020

(URL-адреса веб-сайту) (дата)



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ 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)

URL-адреса 
сторінки власного 
веб-сайту, на якій 
розміщений витяг 

з протоколу 
загальних зборів 

акціонерів / 
засідання 

наглядової ради, на 
яких/якому 

прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 30.10.2020 114 007,6 465 016 24,5169

Зміст інформації:
30.10.2020  Наглядовою  радою  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "ПIДПРИЄМСТВО  З 
ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" було прийнято рішення 
(протокол від  30.10.2020)  про надання згоди  на  вчинення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з  ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНА РАДА" 
значного правочину, предмет якого становить майно з ринковою вартістю, що становить від 10 до 25 відсотків вартості 
активів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за даними фінансової звітності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2019 рік, а саме договору купівлі-
продажу цінних паперів щодо продажу ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА" інвестиційних сертифікатів іменних, емітентом 
яких є Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "ГІЗ ПЕРШИЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГІЗ КАПІТАЛ" (реєстраційний код за ЄДРІСІ - 23300526) (ідентифікаційний код ТОВ 
"КУА "ГІЗ КАПІТАЛ" - 39669584), у кількості 7 600 шт. (сім тисяч шістсот штук) та загальною вартістю 114 007  
600,00  грн.  (сто  чотирнадцять  мільйонів  сім  тисяч шістсот  гривень  00  коп.).Та  про уповноваження Генерального 
директора-Голови  Правління  ПрАТ  "ПЕЕМ "ЦЕК"  Корси  Миколи  Вікторовича,  а  в  разі  його  відсутності  (в  разі 
перебування у відрядження, відпустці, а також у випадку тимчасової втрати працездатності) - особи, яка тимчасово  
виконуватиме  обов'язки  Генерального  директора-Голови  Правління  ПрАТ  "ПЕЕМ  "ЦЕК"  згідно  з  розпорядчими 
документами, на укладення та підписання з ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНА РАДА" договору купівлі-продажу цінних паперів 
щодо  продажу  ТОВ  "ІНВЕСТИЦІЙНА  РАДА"  інвестиційних  сертифікатів  іменних,  емітентом  яких  є  Пайовий 
закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "ГІЗ ПЕРШИЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ  "ГІЗ  КАПІТАЛ"  (реєстраційний  код  за  ЄДРІСІ  -  23300526)  (ідентифікаційний  код  ТОВ "КУА "ГІЗ 
КАПІТАЛ" - 39669584), у кількості 7 600 шт. (сім тисяч шістсот штук) та загальною вартістю 114 007 600,00 грн. (сто  
чотирнадцять мільйонів сім тисяч шістсот гривень 00 коп.), самостійно узгодивши всі інші, у тому числі істотні, умови  
такого договору.
Вартість активів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за даними останньої річної фінансової звітності складає 465016 тис. грн.
Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 24,5169 відсотка.
Загальна кількість голосів,  що приймали участь в засіданні  Наглядової  ради 31.10.2020,  складає  -  3  (три) голоси. 
Голосували: "ЗА" - 3 голоси; "ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не передбачені.


