
Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 

2. Код за ЄДРПОУ 05396638 

3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон, Пестеля,5 

4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 48-03-19, 22-61-73 

5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

www.ksoe.com.ua 

7. Вид особливої інформації 

            Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

 

II. Текст повідомлення  

1. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) попередньо надано згоду на вчинення значних 

правочинiв, а саме: укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 

зобов'язань Товариства перед ПАТ "СБЕРБАНК". Гранична сукупнiсть вартостi кожного 

правочину - до 2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi - 1 656 598 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 

150,91 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177 796 635 штук. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували "за" прийняття рiшення – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 штук. 

 

  2. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) попередньо надано згоду на вчинення значних 

правочинів, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 

зобов’язань особи перед Товариством. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до                 

3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

- 1 656 598 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 181,09 %. Загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй - 177 796 635 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 

у загальних зборах – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 

прийняття рiшення – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 

"проти" прийняття рiшення - 0 штук. 

 

3. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (далi - 

Товариство) вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) попередньо надано згоду на вчинення значних 

правочинів, а саме: укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 



зобов’язань Товариства перед особою. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до                     

3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

- 1 656 598 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 181,09 %. Загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй - 177 796 635 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 

у загальних зборах – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 

прийняття рiшення – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 

"проти" прийняття рiшення - 0 штук. 

 

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                                           Сафронов Ігор Миколайович 

Голова правління   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
20.04.2018 

(дата) 

  


