Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

17.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

11/200/22
(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

Шайда Вiталiй Євгенович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "КИЇВОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08132, Київська обл., м.Вишневе, вул.Київська, буд. 2 Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23243188
5. Міжміський код та телефон, факс
044 455 71 94 044 455 71 94
6. Адреса електронної пошти
PertsevDP@dtek.com
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://www.koe.vsei.ua/page?root=3&id=466&page=3

17.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупна
№ з/п Дата прийняття рішення вартість правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

15.07.2019

12880292

13122179

98

Зміст інформації:
15.07.2019р. позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далi – «Товариство») прийняли рiшення (Протокол вiд
15.07.2019р.) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: розмiщення Товариством тимчасово вiльних
коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних рахунках у банкiвських установах на загальну граничну суму одночасно не бiльше 500
000 000 (п’ятсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення вiдповiдного правочину.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 12 880 292 000 грн. (еквiвалент за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на
15.07.2019р.)
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13 122 179 000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 98%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 030 913 064.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах: 627 836 491.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 608 400 000.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 10 507 191.
2

15.07.2019

25760584

13122179

196

Зміст інформації:
15.07.2019р. позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далi – «Товариство») прийняли рiшення (Протокол вiд
15.07.2019р.) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: правочинiв з надання Товариством
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та / або поворотної процентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої
заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 1 000 000 000 (один мiльярд) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будьякiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK B.V. або iншим
юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та ? або iнших корпоративних прав, та якi включенi до

Гранична сукупна
№ з/п Дата прийняття рішення вартість правочинів (тис.
грн)
1

2

3

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

4

5

перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 25 760 584 000 грн. (еквiвалент за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на
15.07.2019р.)
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13 122 179 000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 196%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 030 913 064.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах: 627 836 491.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 608 400 000.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 10 507 191.
3

15.07.2019

25760584

13122179

196

Зміст інформації:
15.07.2019р. позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далi – «Товариство») прийняли рiшення (Протокол вiд
15.07.2019р.) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: правочинiв з отримання Товариством
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної процентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої
заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 1 000 000 000 (один мiльярд) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будьякiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. або iнших
юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та ? або iнших корпоративних прав, та якi включенi до
перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 25 760 584 000 грн. (еквiвалент за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на
15.07.2019р.)
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13 122 179 000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 196%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 030 913 064.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах: 627 836 491.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 608 400 000.

Гранична сукупна
№ з/п Дата прийняття рішення вартість правочинів (тис.
грн)
1

2

3

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

4

5

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 10 507 191.
4

15.07.2019

2576058.4

13122179

19.6

Зміст інформації:
15.07.2019р. позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далi – «Товариство») прийняли рiшення (Протокол вiд
15.07.2019р.) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: правочинiв з надання Товариством
безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше
100 000 000 (сто мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK B.V. або iншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є
власником акцiй та ? або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв
DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 2 576 058 400 грн. (еквiвалент за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на
15.07.2019р.)
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13 122 179 000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 19,6%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 030 913 064.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах: 627 836 491.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 608 400 000.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 10 507 191.
5

15.07.2019

2576058.4

13122179

19.6

Зміст інформації:
15.07.2019р. позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далi – «Товариство») прийняли рiшення (Протокол вiд
15.07.2019р.) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: правочинiв з отримання Товариством
безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше
100 000 000 (сто мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є

Гранична сукупна
№ з/п Дата прийняття рішення вартість правочинів (тис.
грн)
1

2

3

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

4

5

власником акцiй та ? або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв
DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 2 576 058 400 грн. (еквiвалент за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на
15.07.2019р.)
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13 122 179 000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 19,6%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 030 913 064.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах: 627 836 491.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 608 400 000.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 10 507 191.
6

15.07.2019

2576058.4

13122179

19.6

Зміст інформації:
15.07.2019р. позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далi – «Товариство») прийняли рiшення (Протокол вiд
15.07.2019р.) про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме: правочинiв з отримання Товариством
фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є
власником акцiй та ? або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв
DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V. або вiд iнших осiб, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi
Товариством такого правочину вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фiнансування поповнення
обiгових коштiв Товариства на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 100 000 000 (сто мiльйонiв) доларiв США або
еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 2 576 058 400 грн. (еквiвалент за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на
15.07.2019р.)
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13 122 179 000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках): 19,6%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 030 913 064.

Гранична сукупна
№ з/п Дата прийняття рішення вартість правочинів (тис.
грн)
1

2

3

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках)

4

5

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах: 627 836 491.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 608 400 000.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 10 507 191.

