Затверджено Наглядовою радою
АК “Харківобленерго”
Протокол № 7/2018 від 04.05.2018 р.

Проект плану виділу
1. Повне найменування та реквізити кожного товариства що бере участь у виділі:
Інформація про акціонерне товариство з якого здійснюється виділ:
І) Повне найменування:
 українською мовою - АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
 англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY KHARKIVOBLENERGO
ІІ) Скорочене найменування
 українською мовою - АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
-

англійською мовою - JSC KHARKIVOBLENERGO

IIІ) код ЄДРПОУ - 00131954
ІV) місцезнаходження - 61037, м. Харків-37, вул. Плеханівська, 149
Інформація про акціонерне товариство, що утворилося в результаті виділу:
І) Повне найменування:
 українською
мовою
–
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»
 англійською
мовою
–
PRIVATE
JOINT
STOCK
COMPANY
«KHARKIVENERGOZBUT»
ІІ) Скорочене найменування
 українською мовою - ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»
- англійською мовою - PJSC «KHARKIVENERGOZBUT».
ІІІ) місцезнаходження — 61037, м. Харків-37, вул. Плеханівська, 126
2. Порядок та коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми
грошових виплат акціонерам:
І) Акції АК “Харківобленерго” будуть конвертовані в (А) таку саму кількість акцій
АТ “Харківобленерго” меншої номінальної вартості, та в (В) таку саму кількість акцій ПрАТ
“Харківенергозбут”.
ІІ) Конвертація буде відбуватися за наступними принципами:
А. збереження співвідношення кількості акцій, що належить кожному акціонеру;
В. збереження сукупної номінальної вартості акцій, що належать кожному
акціонеру;
С. розміщення акцій товариства, що виділилося, виключно серед акціонерів
товариства з якого здійснюється виділ.
ІІІ) коефіцієнт конвертації акцій буде дорівнювати 1.
ІV) Статутом АК “Харківобленерго” не передбачено здійснення виплат акціонерам при
реорганізації. В зв'язку з цим АТ “Харківобленерго” не здійснюватиме жодних грошових
виплат, передбачених ч.4 ст. 80 Закону України “Про акціонерні товариства”.
3. Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ - АК “Харківобленерго” не
здійснювало випуск інших, крім простих акцій, цінних паперів АК “Харківобленерго”.
4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами ПрАТ
“Харківенергозбут” після завершення виділу, та запропоновані до виплати таким особам
винагороди чи компенсації:
І) Керівництво (генеральний директор, в.о. генерального директора) Кудзієв Михайло
Вікторович.
ІІ) До складу Наглядової ради ПрАТ “Харківенергозбут” пропонується обрати три
особи.
ІІІ) Пропонується визначити, що розмір оплати праці Керівника (генеральний директор,
в. о. генерального директора) ПрАТ “Харківенергозбут” встановлюється роботодавцем
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 (зі змінами) «Про
умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній
власності, та об`єднань державних підприємств».

