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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

"Укренерготранс" 

2. Код за ЄДРПОУ 32082812 

3. Місцезнаходження 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8 

4. Міжміський код, телефон та факс (056) 371-05-83 371-05-83 

5. Електронна поштова адреса klіvasov@uet.dp.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.uetrans.com 

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання 

згоди на вчинення значних правочинів 

  

ІІ. Текст повідомлення 

27 липня 2018 року Загальними зборами Приватного акціонерного 

товариства «Укренерготранс» (далі – Емітент) прийнято рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів емітента (Протокол 

№29/2018 від 27.07.2018), а саме надати Голові Правління ПрАТ 

«УКРЕНЕРГОТРАНС» згоду на укладення Договорів чи підписання змін та 

доповнень до Договорів на організацію перевезень вантажів. 

  

1. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та 

доповнень до Договорів на організацію перевезень вантажів з Контрагентом на 

суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень. 

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину – 150 000 тис. грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 

141 614 тис. грн. 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності – 105,92% 

  

Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені 

законодавством, для віднесення правочину до значного. 

Загальна кількість голосуючих акцій – 200 шт. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах – 190 шт. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття 

рішення – 190 шт. 

mailto:klivasov@uet.dp.ua
http://www.uetrans.com/


Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття 

рішення – 0 

  

ІІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 

законодавством. 

2. Найменування посади Голова Правління Мовчан В.В.  

 27.07.2018 
 


