
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 0562310384 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/vid25052017.pdf 

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів 
на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 

II. Текст повідомлення 

22 травня 2017 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 приватного розмiщення додаткових акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.  
Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства вiдбувається шляхом приватного 
розмiщення 1 328 008 (один мiльйон триста двадцять вiсiм тисяч вiсiм) шт. простих iменних 
акцiй iснуючої номiнальної вартостi 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) кожна, загальною 
номiнальною вартiстю 132 800 800,00 грн. (сто тридцять два мiльйони вiсiмсот тисяч вiсiмсот 
гривень 00 копiйок). Статутний капiтал акцiонерного товариства збiльшиться шляхом 
додаткового випуску акцiй з 66 400 400,00 грн. (шiстдесят шiсть мiльйонiв чотириста тисяч 
чотириста гривень 00 копiйок) до 199 201 200,00 грн. (сто дев’яносто дев’ять мiльйонiв двiстi 
одна тисяча двiстi гривень 00 копiйок). Форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються – 
бездокументарна . Номiнальна вартiсть акцiй Товариства становить 100,00 грн. (сто гривень 
00 копiйок) кожна, а запропонована цiна розмiщення акцiй становить - 100 грн. (сто гривень 00 
копiйок) за одну акцiю, що є рiвною номiнальнiй вартостi та дорiвнює ринковiй вартостi - 100 
грн. (сто гривень 00 копiйок), що була визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ 
«АПРАЙТ» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi України ФДМУ № 61/16 вiд 03.02.2016 
року) станом на 18.04.2017 року та затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства 
(Протокол вiд 19.05.2017року). В результатi розмiщення акцiй, змiна власникiв значних пакетiв 



акцiй Товариства не передбачається. Очiкується збiльшення частки у статутному капiталi 
Товариства у акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а 
саме, юридичних осiб: 
КП "Управлiння ЖКГ" Павлоградської мiської ради, яка до розмiщення акцiй володiла 96 299 
(дев’яносто шiсть тисяч двiстi дев’яносто дев’ять) штук простих iменних акцiй Товариства, що 
складає 14,50277% у статутному капiталi Товариства, а також Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ЕНЕРГЕТИЧНI ПРОЕКТИ", яке до розмiщення акцiй володiло 486 256 
(чотириста вiсiмдесят шiсть тисяч двiстi п’ятдесят шiсть) штук простих iменних акцiй 
Товариства, що складає 73,23088% у статутному капiталi Товариства. 
Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного 
капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає 200,00 %.  
Права, якi отримують iнвестори в акцiї Товариства, що розмiщуються: кожна проста акцiя 
Товариства дає її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi 
Товариством (шляхом участi у загальних зборах акцiонерiв); отримання дивiдендiв; 
отримання, в разi лiквiдацiї Товариства, частини його майна або вартостi частини майна 
Товариства; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; вiдчуження 
належних йому акцiй, у вiдповiдностi з чинним законодавством; переважне право на 
придбання простих акцiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення при 
додатковiй емiсiї акцiй, в порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним 
законодавством, а також iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом 
Товариства. Одна проста голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для 
вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 
голосування. 
Оплата за акцiї, якi придбаваються, здiйснюється: виключно грошовими коштами. 
Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства. Кошти, 
отриманi вiд розмiщення акцiй додаткового випуску, Товариство планує використати на 
придбання необоротних активiв та здiйснення довгострокових фiнансових iнвестицiй.  
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного 
капiталу, прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв. 
Можливiсть конвертацiї акцiй, що випускаються: не передбачена. 
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: кошти, що залучаються вiд 
розмiщення акцiй, не будуть використанi для покриття збиткiв Товариства. 

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. 

 
23.05.2017 

(дата) 
 


