
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
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 0562310393 0562312480

5. Електронна поштова адреса prat_cec@cek.dp.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://cek.dp.ua/images/document/LAW/povid31032017.pdf 

7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення

31.03.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" було прийнято 
рiшення (протокол №24) про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у ходi 
його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «ПЕЕМ 
«ЦЕК» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення (з дня проведення цих 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»), предмет яких становить майно з 
ринковою вартiстю, що перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», а саме: на вчинення ПрАТ 
«ПЕЕМ «ЦЕК» правочинiв щодо продажу електроенергiї з орiєнтовною вартiстю, що перевищує 
25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», та їх граничною сукупною вартiстю, що не перевищує 2 000 000 
000,00 грн. Значнi правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у 
вiдповiдностi до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення 
договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою ПрАТ «ПЕЕМ 
«ЦЕК» згоди на їх вчинення. Правлiння ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» уповноважено протягом одного 
року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» здiйснювати 
всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» значних правочинiв, за умови 
одержання попереднього дозволу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у випадках, коли такий 
дозвiл вимагається згiдно статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та цього рiшення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 
Вартiсть активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
208746тис.грн.  
Спiввiдношення граничної вартостi правочину до вартостi активiв ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 958,10 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     Корса Микола Вiкторович 

Генеральний директор-Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

  
М.П. 

 
04.04.2017 

(дата) 
 


