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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ

00131268

3. Місцезнаходження

84302, м. Краматорськ, вул. Островського, 8

4. Міжміський код та телефон, факс

(044) 594-45-84

5. Електронна поштова адреса

BigunyakES@dtek.com

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

http://donetskoblenergo.dn.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

Ринкова
вартість майна
або послуг, що є
предметом
правочину (тис.
грн)

Співвідношення
Вартість
ринкової вартості
активів
майна або послуг,
емітента за
що є предметом
даними
правочину, до
останньої
вартості активів
річної
емітента за даними
фінансової
останньої річної
звітності
фінансової
(тис. грн)
звітності (у
відсотках)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій

Кількість
Кількість голосуючих Кількість голосуючих акцій,
голосуючих акцій, акцій, що проголосували що проголосували «проти»
що зареєстровані «за» прийняття рішення
прийняття рішення
для участі у
загальних зборах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

20.04.2017

300000

2238249

13.4

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за

ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
2

20.04.2017

450000

2238249

20.1

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
3

20.04.2017

500000

2238249

22.3

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
4

20.04.2017

1050000

2238249

46.9

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
5

20.04.2017

700000

2238249

31.3

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
6

20.04.2017

550000

2238249

24.6

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
7

20.04.2017

600000

2238249

26.8

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
8

20.04.2017

650000

2238249

29.0

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.

9

20.04.2017

800000

2238249

35.7

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
10

20.04.2017

850000

2238249

38

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
11

20.04.2017

830000

2238249

37.1

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
12

20.04.2017

480000

2238249

21.4

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
13

20.04.2017

580000

2238249

25.9

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
14

20.04.2017

680000

2238249

30.3

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
15

20.04.2017

780000

2238249

34.8

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
16

20.04.2017

510000

2238249

22.8

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
17

20.04.2017

490000

2238249

21.9

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
18

20.04.2017

1000000

2238249

44.7

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
19

20.04.2017

1200000

2238249

53.6

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
20

20.04.2017

1800000

2238249

80.4

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
21

20.04.2017

900000

2238249

40.2

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
22

20.04.2017

950000

2238249

42.4

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
23

20.04.2017

2000000

2238249

89.4

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за

ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
24

20.04.2017

675000

2238249

30.2

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
25

20.04.2017

775000

2238249

34.6

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
26

20.04.2017

563000

2238249

25.2

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
27

20.04.2017

937000

2238249

41.9

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
28

20.04.2017

300000

2238249

13.4

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
29

20.04.2017

450000

2238249

20.1

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
30

20.04.2017

500000

2238249

22.3

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.

31

20.04.2017

1050000

2238249

46.9

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
32

20.04.2017

700000

2238249

31.3

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
33

20.04.2017

550000

2238249

24.6

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
34

20.04.2017

600000

2238249

26.8

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака заiнтересованостi:
обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
35

20.04.2017

650000

2238249

29

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака заiнтересованостi:
обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
36

20.04.2017

630000

2238249

28.1

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
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20.04.2017

520000

2238249

23.2

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
38

20.04.2017

525000

2238249

23.5

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
39

20.04.2017

555000

2238249

24.8

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
40

20.04.2017

800000

2238249

35.7

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
41

20.04.2017

850000

2238249

38

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
42

20.04.2017

830000

2238249

37.1

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
43

20.04.2017

480000

2238249

21.4

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
44

20.04.2017

580000

2238249

25.9

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
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20.04.2017

680000

2238249

30.4

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за

ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
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20.04.2017

430000

2238249

19.2

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання поворотної безпроцентної фiнансової допомоги. Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
47

20.04.2017

2684500

2238249

119.9

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська, буд. 4), предметом якого є розмiщення Товариством тимчасово
вiльних коштiв на депозитних рахунках, на загальну суму 100 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, термiном дiї на один рiк. Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки
перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника
48

20.04.2017

650000

2238249

29

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за
ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є постачання вугiлля (купiвля). Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи
є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника
49

20.04.2017

26251

2238249

1.2

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстюа, а саме укладання правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС»
(код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Товстого, 57), предметом якого є купiвля послуг з ремонту та технiчного обслуговування
устаткування, технiчного супроводження програмного забезпечення, доступу до власних програмно-апаратних комплексiв, а також консультацiйнi послуги щодо роботи з
обладнанням i програмним забезпеченням, на загальну суму 26 251 000 (двадцять шiсть мiльйонiв двiстi п’ятдесят одна тисяча) гривень, строком дiї до 31.12.2017 Ознака
заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
50

20.04.2017

26400

2238249

1.2

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстюа, а саме укладання правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС»
(код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Товстого, 57), предметом якого є надання послуг щодо складання фiнансової i податкової звiтностi,
на загальну суму 26 400 000 (двадцять шiсть мiльйонiв чотириста тисяч) гривень, строком дiї з 01.01.2017 по 31.12.2018. Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є
афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника.
51

20.04.2017

15900

2238249

0.7

63 225 551

63 224 193

46 844 898

26 379 295

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (далi - Товариство) прийнято рiшення (протокол вiд 20.04.2017 №1/2017) про
надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстюа, а саме схвалено з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» (код за
ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Товстого, 57), додаткову угоду вiд 05.12.2016 до договору № 4713-ДС/ИТ-2016 вiд 11.01.2016 щодо послуг
у сферi iнформацiйних технологiй i стосовно комп'ютерної технiки, iншi, н.в.i.у., на загальну суму 15 900 000 (п'ятнадцять мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень, строком дiї

до 31.12.2016. Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного
власника.

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
Генеральний Директор

Жуков Дмитро Вiталiйович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)
23.04.2017
(дата)

