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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про можливість (порядок) реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, які 

додатково розміщуються 

 

Повне найменування товариства: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 

Місцезнаходження товариства: 

Україна, 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28. 

 

Шановні акціонери! 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі – ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» або Товариство) повідомляє, що, 

оскільки позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 01 грудня 2021 року було прийнято 

рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 153 000 000,00 грн. шляхом розміщення 

додаткових акцій (додаткової емісії акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без 

здійснення публічної пропозиції, акціонери ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» мають можливість реалізувати своє переважне 

право на придбання акцій додаткової емісії ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 

Кількість акцій, які додатково розміщуються: 1 530 000 (один мільйон п’ятсот тридцять тисяч) шт. простих 

іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 

Привілейовані акції ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» не розміщуються. 

Номінальна вартість акцій: 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна. 

Ціна розміщення акцій: 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за одну акцію. 

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, розраховується пропорційно частці 

належних такому акціонеру простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у загальній кількості простих іменних акцій 

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» станом на 01 грудня 2021 року. Максимальна кількість акцій, на придбання яких акціонер має 

переважне право, у випадку, якщо вона не є цілим числом, округлюється відповідно до математичних правил 

округлення чисел до цілого числа. 

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, які додатково 

розміщуються. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 

акцій додаткової емісії, подає до ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» письмову заяву про придбання акцій додаткової емісії. 

Відповідні заяви подаються акціонерами (або їх уповноваженими особами) особисто за адресою: Україна, м. Дніпро, 

вул. Дмитра Кедріна, будинок 28, актова зала (кімната № 201), ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», з 21 березня 2022 року до 15 

квітня 2022 року (включно). 
Повноваження представників (уповноважених осіб) як юридичних, так і фізичних осіб, мають бути 

підтверджені відповідними документами, які залишаються у справах ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 

Час для прийому заяв при реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій та розгляду документів 

встановлюється: з 21 березня 2022 року до 15 квітня 2022 року (включно) у робочі дні з 9.00 год. до 11.00 год. 

Реєстрація заяв про придбання акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» додаткової емісії здійснюється у день їх 

надходження у журналі реєстрації, який ведеться Завідувачем канцелярії ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 

З формами заяв про придбання акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що розміщуються, акціонери можуть ознайомитися 

на веб-сайті ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: http://cek.dp.ua. 

Умовами розміщення акцій не передбачається надання акціонерами письмових відмов від використання свого 

переважного права на придбання акцій. 

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер не подав заяву про придбання акцій ПрАТ «ПЕЕМ 

«ЦЕК» додаткової емісії, вважається, що такий акціонер відмовився від реалізації свого переважного права на 

придбання таких акцій. 

Заяви про придбання акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» додаткової емісії в рамках реалізації акціонерами свого 

переважного права на придбання розміщуваних ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» акцій, що надійдуть до ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 

поза межами встановленого терміну для подання таких заяв, розглядатись не будуть. 

У разі, якщо протягом встановленого терміну акціонер подав заяву про придбання акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 

додаткової емісії, але не здійснив їх оплату у встановлені строки та порядку, вважається, що такий акціонер 

відмовився від реалізації свого переважного права на придбання таких акцій. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 

акцій додаткової емісії, має перерахувати кошти у сумі, що дорівнює вартості акцій, які ним придбаваються, 

виключно грошовими коштами не пізніше 15 квітня 2022 року (включно). Не пізніше робочого дня, наступного за 

днем оплати відповідних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» додаткової емісії, акціонер надає ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 

платіжний документ, який підтверджує здійснення переказу коштів в оплату вартості таких акцій. 

Оплата акцій здійснюється резидентами України у гривнях, а нерезидентами – у доларах США та/або євро 

та/або у гривнях. 

Перерахунок коштів, що надійшли від нерезидентів в іноземній валюті, у національну валюту України 

здійснюється відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до відповідної іноземної валюти, встановленого 

Національним банком України станом на день надходження такої іноземної валюти на банківський рахунок ПрАТ 

«ПЕЕМ «ЦЕК» в оплату акцій. 
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Оплата акцій у гривнях та/або в іноземній валюті здійснюється на наступні рахунки: 

- для оплати в гривнях - № UA623223130000026007000030100 у АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ 31793056; 

- для оплати в іноземній валюті: в євро - № UA193808050000000026001438011 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

в м. Києві, код ЄДРПОУ 31793056; в доларах США - № UA313808050000000026007446751 у АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» в м. Києві, код ЄДРПОУ 31793056. 

Призначення платежу – «Оплата акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» додаткової емісії, без ПДВ». 

Незалежно від валюти платежу вартість акцій визначається у гривнях. 

Кошти в оплату акцій мають бути перераховані на зазначені вище банківські рахунки ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» не 

пізніше встановленого строку. 

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на підставі отриманих від акціонера письмової заяви про придбання акцій та коштів у 

сумі вартості акцій, які придбаваються відповідним акціонером, видає такому акціонеру письмове зобов’язання про 

продаж відповідної кількості акцій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 

відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій. 

Укладення з першими власниками договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких відповідним акціонером була 

надана заява про придбання акцій та перераховані відповідні кошти, у процесі розміщення акцій в рамках першого 

етапу (в рамках реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, які додатково розміщуються) 

здійснюється у період з 26 квітня 2022 року до 06 травня 2022 року (включно). 

Укладення договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками у процесі розміщення акцій ПрАТ «ПЕЕМ 

«ЦЕК» відбуватиметься за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, будинок 28, актова зала (кімната № 

201), ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 

 

Телефон для довідок: (0562) 31-03-84. 

 

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 

 

 

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор – Голова Правління Корса Микола Вікторович 


