Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Виконуючий обов'язки
генерального директора
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Громко Я.А.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

03.12.2018
(дата)

цш емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03022, М.Київ, Козацька, 120/4 літ. "Є"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22927045
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 364-02-00 (044) 364-02-66
6. Електронна поштова адреса
kanc(^centrenergo .com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.12.2018
(дата)

2. Повідомлення
_ .
J,
опубліковано у*

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

233 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних
.
1
„
паперів та фондового ринку

і^ от о
Uj.lz.zUlo

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.centrenergo.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

05.12.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
останньої річної
вартості активів
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

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

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

30.11.2018

564.73

10073652

0.0056

http://www.centrenergo.com

Зміст інформації:
30.11.2018р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №19/2018) було надано згоду на вчинення значного правочину, а
саме укладання договору оренди нежитлових приміщень між TOB «Тандем ЛТД» та ПАТ «Центренерго» з місячною орендною платою
564 729,60 грн. 3 ПДВ.
Вартість активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності складає 10 073 652 тис.грн.
Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності
становить 0,0056 відсотків.
На засіданні Наглядової ради ПАТ «Центренерго» 30.11.2018 (протокол №19/2018) загальна кількість голосів - 4 голоси; кількість голосів,
що проголосували "за" прийняття рішення - 4 голоси; кількість голосів, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 голосів. Наглядова
рада правомочна приймати таке рішення відповідно до пп.29 п.17.3, пп.17.11.5 п.17.11 розділу 17, пп. 20.1.1. п.20.1 та п.20.2 розділу 20 Статуту
Товариства.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочинів до значних правочинів, зокрема згідно пп. 20.1.1.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалежно від вартості, правочини, предметом яких є відчуження Товариством або набуття Товариством
земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення
вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні відносяться до
значних правочинів.

