
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       Бондаренко Едуард Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

29.10.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

23343582 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044)2909707 (044)2909710 

6. Електронна поштова адреса 

office@de.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.10.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
- - 

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
http://de.com.ua/uk/document/osobaja_informacija 

в мережі 

Інтернет  

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, що є 

предметом правочину, 

до вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

Адреса сторінки власного веб-сайту, на 

якій розміщений протокол загальних 

зборів акціонерів/засідання наглядової 

ради, на яких/якому прийняте рішення  

1 2 3 4 5 6 

1 26.10.2018 445000 5585732 7.9667 
 

Зміст інформації: 

Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" (далi – Товариство або Емiтент) 26.10.2018 (протокол №13) прийняла рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину - Договору №ЕМ-2018/К/США-2 на постачання коксу нафтового, некальцинованого (далi - Договiр).  

  Предмет правочину (Договору) - кокс нафтовий, некальцинований.  

  Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (сума Договору), становить 445 000,0 тис. грн. з 

ПДВ. 

  Вартiсть активiв Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 5 585 732 тис. грн. 

  Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 7,9667%*. 

  На засiданнi Наглядової ради 26.10.2018 загальна кiлькiсть голосiв - 4, кiлькiсть голосiв, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення - 4 

голоси, "ПРОТИ" - 0 голосiв. 

*Товариством протягом 2018 року в рамках повноважень Дирекцiї укладено договiр на покупку коксу нафтового, некальцинованого №ЕМ-

2018/К/США вiд 08.08.2018 з контрагентом, який буде стороною правочину за договором №ЕМ-2018/К/США-2. Ринкова вартiсть предмету 

правочину за договором №ЕМ-2018/К/США вiд 08.08.2018 та за договором №ЕМ-2018/К/США-2 буде становити бiльше 10% вартостi активiв 

Емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Для недопущення дiлення предмету правочину з метою ухилення вiд порядку 

прийняття рiшень про вчинення значного правочину, передбаченого ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства, питання щодо надання 

згоди на вчинення правочину (укладання договору) №ЕМ-2018/К/США-2 винесене на розгляд Наглядової ради.  

 


