Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Будяков В.Є.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

12.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ
"IНЕКО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03039, мiсто Київ, Миколи Грiнченка, 18
4. Код за ЄДРПОУ
22925945
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 224-92-61 (044) 224-92-61
6. Електронна поштова адреса
vlad@ineko.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

ineko.com
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Гранична сукупність
№ з/п Дата прийняття рішення вартості правочинів (тис.
грн)

Вартість активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (тис. грн)

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

1

2

3

4

5

1

12.04.2017

100000

27372

365.33684

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 12.04.2017; Найменування уповноваженого органу,
що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: на 2017-2018 роки щодо цiнних
паперiв, корпоративних прав, нерухомостi, робiт та послуг, залучення кредитних коштiв, надання i отримання позик, видачi iнших боргових
зобов’язань, розмiщення цiнних паперiв, iнших нiж акцiї, укладання договорiв iпотеки, застави тощо.; Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв: 100 000 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 27 372 тис. грн; Спiввiдношення
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
365,33684%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 21 098 315 штук; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах: 19 379 453 штуки ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 19 379 453 штуки ; Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 штук.

