ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
19.08.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
17
(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)
Виконуючий обов'язки
Аулов Володимир Валентинович
генерального директора
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4.Ідентифікаційний код юридичної
особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти
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.
8. Найменування, ідентифікаційний
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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 подання
звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

ДУ "АРIФРУ"
21676262
804
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на ddtec.pat.ua
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

19.08.2020
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№
з/п

1
1

Дата
прийнят
тя
рішення
2
13.08.202
0

Граничн
а
сукупна Вартість активів емітента за даними
вартість останньої річної фінансової звітності
правочи
(тис. грн)
нів (тис.
грн)
3
4
500700

2003641

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
24.99

Зміст інформації:
Протокол № 6/2020 засідання Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 13.08.2020 року прийняли рішення про
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.голосували «за»-одноголосно. Рішення
прийнято. Прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення, протягом одного року з дня його
прийняття, АТ « Дніпровська ТЕЦ», значних правочинів, вартість, кожного з яких не перевищує 25% вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ( лист Товариства від 27.07.2020 № 1081/07), а
саме: - Укладання договорів та додаткових угод до них на постачання природного газу для виробництва теплової та
електричної енергії між АТ « Дніпровська ТЕЦ» та постачальниками природного газу, у тому числі з НАК
«Нафтогаз України», загальною сукупною граничною вартістю 500700000,00 грн. з ПДВ;
13.08.202 480000
2
104.31
23.96
0
Зміст інформації:
Протокол № 6/2020 засідання Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ» від 13.08.2020 року прийняли рішення про
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.голосували «за»-одноголосно. Рішення
прийнято. Прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення, протягом одного року з дня його
прийняття, АТ « Дніпровська ТЕЦ», значних правочинів, вартість, кожного з яких не перевищує 25% вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ( лист Товариства від 27.07.2020 № 1081/07), а
саме: - Укладення договорів та додаткових угод до них на постачання теплової енергії для всіх груп споживачів між
АТ «Дніпровська ТЕЦ» та постачальниками теплової енергії, в тому числі КП КМР «Тепломережі» та/або з
іншими споживачами теплової енергії на опалювальний період 2020-2021 років, загальною сукупною граничною
вартістю 480000000,00 грн. з ПДВ».

