Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

1

2

28.03.2019

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

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

3

4

9086086.15476

32069020

Інформація щодо афілійованої
Співвідношення
Особа, заінтересована у вчиненні
особи акціонера або посадової
ринкової
акціонерним товариством правочину
особи органу акціонерного
вартості майна
товариства
або послуг, що є
прізвище, ім'я,
предметом
по батькові
правочину, до
посадової
вартості
найменування
особи/
активів
юридичної
ознака
найменування
емітента за
тип
особи або
заінтересованості
характер
юридичної
даними
особи прізвище, ім'я,
у вчиненні
афілійованості
особи або
останньої річної
по батькові
правочину
прізвище, ім'я,
фінансової
фізичної особи
по батькові
звітності (у
фізичної особи відсотках)
акціонера
5

28.33

6

7

3

НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА
КОМПАНIЯ
"НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ"

8

1

9

10

10

НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА
КОМПАНIЯ
"НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ"

Адреса сторінки
власного веб-сайту, на
якій розміщений
протокол загальних
зборів
акціонерів/засідання
наглядової ради, на
яких/якому прийняте
рішення

11

Зміст інформації:
28.03.2019 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" прийняте рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi в сукупностi одночасно є значним правочином мiж ПАТ "УКРНАФТА" та Нацiональною акцiонерною компанiєю
"Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6), а саме:
Договору купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 1,25 млрд. м. куб (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв метрiв кубiчних) з визначенням цiни
природного газу за формулою iмпортного паритету. Орiєнтована вартiсть договору становить 9 086 086,15476 грн. з урахуванням ПДВ, виходячи з курсу гривнi до долару
США затвердженого НБУ станом на 29.03.2019 р.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 53 581 432 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 52 002 021 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 24 616 262 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 270 506 шт.
Текст звiту незалежного аудитора:
Застосованi визначення:
Для цiлей цього висновку наступнi термiни мають такi визначення:
– «Продавець» - Публiчне акцiонерне товариство «УКРНАФТА» (або, скорочено ПАТ «УКРНАФТА».
– «Покупець» - Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонернi компанiя «Нафтогаз України» (або, скорочено ПАТ «НАК «Нафтогаз України»)
– «Наглядова рада» – Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА»
– «Правлiння» – Правлiння ПАТ «УКРНАФТА»

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

2

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

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

3

4

Інформація щодо афілійованої
Співвідношення
Особа, заінтересована у вчиненні
особи акціонера або посадової
ринкової
акціонерним товариством правочину
особи органу акціонерного
вартості майна
товариства
або послуг, що є
прізвище, ім'я,
предметом
по батькові
правочину, до
посадової
вартості
найменування
особи/
активів
юридичної
ознака
найменування
емітента за
тип
особи або
заінтересованості
характер
юридичної
даними
особи прізвище, ім'я,
у вчиненні
афілійованості
особи або
останньої річної
по батькові
правочину
прізвище,
ім'я,
фінансової
фізичної особи
по
батькові
звітності (у
фізичної особи відсотках)
акціонера
5

6

7

8

9

10

Адреса сторінки
власного веб-сайту, на
якій розміщений
протокол загальних
зборів
акціонерів/засідання
наглядової ради, на
яких/якому прийняте
рішення
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– «Транзакцiя» – три договори купiвлi-продажу природного газу, що запланованi до укладення мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр № 1» - Договiр № 1 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 2 061 805,134 тис. куб. м (два мiльярди шiстдесят один мiльйон вiсiмсот
п’ять тисяч сто тридцять чотири кубiчних метри), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр № 2» - Договiр № 2 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 1,25 млрд. куб. м (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв
кубiчних метрiв), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр № 3» - Договiр № 3 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 750 млн. куб. м (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв),
який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр в межах Транзакцiї» - сукупно Договiр № 1, Договiр № 2 та Договiр № 3.
Висновок: На дату цього Висновку умови Транзакцiї вiдповiдають звичайним ринковим умовам, а саме було встановлено, що цiна Природного Газу, що пiдлягає сплатi
Продавцю, знаходиться в межах Дiапазону Ймовiрних Ринкових Цiн та вiдповiдає Справедливiй Ринковiй Вартостi.
Цей Висновок надається компанiєю КПМГ в якостi незалежного експерта, тобто – «особи, яка має вiдповiдну квалiфiкацiю», згiдно iз частиною 5 статтi 71 Закону України
«Про акцiонернi товариства». ТОВ «КПМГ-Україна» є юридичною особою, зареєстрованою згiдно з законодавством України, та є членом мережi незалежних фiрм KPMG,
що входять до асоцiацiї KPMG International Cooperative (KPMG International, Швейцарiя), що надає послуги в сферi консультування щодо вiдповiдностi умов угод
справедливим ринковим умовам як на мiжнародному, так i на нацiональному рiвнях.
Iнформацiя щодо адреси сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол загальних зборiв акцiонерiв, на яких прийнято рiшення на момент розкриття iнформацi
вiдсутня. Протокол загальних зборiв акцiонерiв товариства буде розмiщено на власному веб-сайтi Товариства у встановленi законодавством строки.
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28.03.2019

5451651.69286

32069020
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Зміст інформації:
28.03.2019 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" прийняте рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi в сукупностi одночасно є значним правочином мiж ПАТ "УКРНАФТА" та Нацiональною акцiонерною компанiєю
"Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6), а саме:

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

2

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

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

3

4

Інформація щодо афілійованої
Співвідношення
Особа, заінтересована у вчиненні
особи акціонера або посадової
ринкової
акціонерним товариством правочину
особи органу акціонерного
вартості майна
товариства
або послуг, що є
прізвище, ім'я,
предметом
по батькові
правочину, до
посадової
вартості
найменування
особи/
активів
юридичної
ознака
найменування
емітента за
тип
особи або
заінтересованості
характер
юридичної
даними
особи прізвище, ім'я,
у вчиненні
афілійованості
особи або
останньої річної
по батькові
правочину
прізвище,
ім'я,
фінансової
фізичної особи
по
батькові
звітності (у
фізичної особи відсотках)
акціонера
5

6

7

8

9

10

Адреса сторінки
власного веб-сайту, на
якій розміщений
протокол загальних
зборів
акціонерів/засідання
наглядової ради, на
яких/якому прийняте
рішення

11

Договору купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 750 млн. куб. м (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв) з визначенням цiни
природного газу за формулою iмпортного паритету. Орiєнтована вартiсть договору становить 5 451 651,69286 грн. з урахуванням ПДВ, виходячи з курсу гривнi до долару
США затвердженого НБУ станом на 29.03.2019 р.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 53 581 432 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 52 002 021 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 24 616 262 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 270 506 шт.
Текст звiту незалежного аудитора:
Застосованi визначення:
Для цiлей цього висновку наступнi термiни мають такi визначення:
– «Продавець» - Публiчне акцiонерне товариство «УКРНАФТА» (або, скорочено ПАТ «УКРНАФТА».
– «Покупець» - Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонернi компанiя «Нафтогаз України» (або, скорочено ПАТ «НАК «Нафтогаз України»)
– «Наглядова рада» – Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА»
– «Правлiння» – Правлiння ПАТ «УКРНАФТА»
– «Транзакцiя» – три договори купiвлi-продажу природного газу, що запланованi до укладення мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр № 1» - Договiр № 1 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 2 061 805,134 тис. куб. м (два мiльярди шiстдесят один мiльйон вiсiмсот
п’ять тисяч сто тридцять чотири кубiчних метри), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр № 2» - Договiр № 2 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 1,25 млрд. куб. м (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв
кубiчних метрiв), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр № 3» - Договiр № 3 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 750 млн. куб. м (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв),
який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр в межах Транзакцiї» - сукупно Договiр № 1, Договiр № 2 та Договiр № 3.
Висновок: На дату цього Висновку умови Транзакцiї вiдповiдають звичайним ринковим умовам, а саме було встановлено, що цiна Природного Газу, що пiдлягає сплатi
Продавцю, знаходиться в межах Дiапазону Ймовiрних Ринкових Цiн та вiдповiдає Справедливiй Ринковiй Вартостi.
Цей Висновок надається компанiєю КПМГ в якостi незалежного експерта, тобто – «особи, яка має вiдповiдну квалiфiкацiю», згiдно iз частиною 5 статтi 71 Закону України
«Про акцiонернi товариства». ТОВ «КПМГ-Україна» є юридичною особою, зареєстрованою згiдно з законодавством України, та є членом мережi незалежних фiрм KPMG,
що входять до асоцiацiї KPMG International Cooperative (KPMG International, Швейцарiя), що надає послуги в сферi консультування щодо вiдповiдностi умов угод

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

2

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

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

3

4

Інформація щодо афілійованої
Співвідношення
Особа, заінтересована у вчиненні
особи акціонера або посадової
ринкової
акціонерним товариством правочину
особи органу акціонерного
вартості майна
товариства
або послуг, що є
прізвище, ім'я,
предметом
по батькові
правочину, до
посадової
вартості
найменування
особи/
активів
юридичної
ознака
найменування
емітента за
тип
особи або
заінтересованості
характер
юридичної
даними
особи прізвище, ім'я,
у вчиненні
афілійованості
особи або
останньої річної
по батькові
правочину
прізвище,
ім'я,
фінансової
фізичної особи
по
батькові
звітності (у
фізичної особи відсотках)
акціонера
5

6

7

8

9

10

Адреса сторінки
власного веб-сайту, на
якій розміщений
протокол загальних
зборів
акціонерів/засідання
наглядової ради, на
яких/якому прийняте
рішення
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справедливим ринковим умовам як на мiжнародному, так i на нацiональному рiвнях.
Iнформацiя щодо адреси сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол загальних зборiв акцiонерiв, на яких прийнято рiшення на момент розкриття iнформацi
вiдсутня. Протокол загальних зборiв акцiонерiв товариства буде розмiщено на власному веб-сайтi Товариства у встановленi законодавством строки.
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Зміст інформації:
28.03.2019 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" прийняте рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi в сукупностi одночасно є значним правочином мiж ПАТ "УКРНАФТА" та Нацiональною акцiонерною компанiєю
"Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6), а саме:
Договору купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 2 061 805,134 тис. куб. м (два мiльярди шiстдесят один мiльйон вiсiмсот п’ять тисяч сто тридцять
чотири кубiчних метри) з пiдземних сховищ газу з визначенням цiни природного газу за формулою iмпортного паритету. Орiєнтована вартiсть договору становить 14 986
991,26548 грн. з урахуванням ПДВ, виходячи з курсу гривнi до долару США затвердженого НБУ станом на 29.03.2019 р.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 53 581 432 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 52 002 021 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 24 616 262 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 270 506 шт.
Текст звiту незалежного аудитора:
Застосованi визначення:
Для цiлей цього висновку наступнi термiни мають такi визначення:
– «Продавець» - Публiчне акцiонерне товариство «УКРНАФТА» (або, скорочено ПАТ «УКРНАФТА».
– «Покупець» - Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонернi компанiя «Нафтогаз України» (або, скорочено ПАТ «НАК «Нафтогаз України»)
– «Наглядова рада» – Наглядова рада ПАТ «УКРНАФТА»

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

2

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

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

3

4

Інформація щодо афілійованої
Співвідношення
Особа, заінтересована у вчиненні
особи акціонера або посадової
ринкової
акціонерним товариством правочину
особи органу акціонерного
вартості майна
товариства
або послуг, що є
прізвище, ім'я,
предметом
по батькові
правочину, до
посадової
вартості
найменування
особи/
активів
юридичної
ознака
найменування
емітента за
тип
особи або
заінтересованості
характер
юридичної
даними
особи прізвище, ім'я,
у вчиненні
афілійованості
особи або
останньої річної
по батькові
правочину
прізвище,
ім'я,
фінансової
фізичної особи
по
батькові
звітності (у
фізичної особи відсотках)
акціонера
5

6

7

8

9

10

Адреса сторінки
власного веб-сайту, на
якій розміщений
протокол загальних
зборів
акціонерів/засідання
наглядової ради, на
яких/якому прийняте
рішення

11

– «Правлiння» – Правлiння ПАТ «УКРНАФТА»
– «Транзакцiя» – три договори купiвлi-продажу природного газу, що запланованi до укладення мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр № 1» - Договiр № 1 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi 2 061 805,134 тис. куб. м (два мiльярди шiстдесят один мiльйон вiсiмсот
п’ять тисяч сто тридцять чотири кубiчних метри), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр № 2» - Договiр № 2 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 1,25 млрд. куб. м (один мiльярд двiстi п’ятдесят мiльйонiв
кубiчних метрiв), який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр № 3» - Договiр № 3 купiвлi-продажу (поставки) природного газу в загальному обсязi орiєнтовно 750 млн. куб. м (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв кубiчних метрiв),
який планується укласти мiж Продавцем та Покупцем.
– «Договiр в межах Транзакцiї» - сукупно Договiр № 1, Договiр № 2 та Договiр № 3.
Висновок: На дату цього Висновку умови Транзакцiї вiдповiдають звичайним ринковим умовам, а саме було встановлено, що цiна Природного Газу, що пiдлягає сплатi
Продавцю, знаходиться в межах Дiапазону Ймовiрних Ринкових Цiн та вiдповiдає Справедливiй Ринковiй Вартостi.
Цей Висновок надається компанiєю КПМГ в якостi незалежного експерта, тобто – «особи, яка має вiдповiдну квалiфiкацiю», згiдно iз частиною 5 статтi 71 Закону України
«Про акцiонернi товариства». ТОВ «КПМГ-Україна» є юридичною особою, зареєстрованою згiдно з законодавством України, та є членом мережi незалежних фiрм KPMG,
що входять до асоцiацiї KPMG International Cooperative (KPMG International, Швейцарiя), що надає послуги в сферi консультування щодо вiдповiдностi умов угод
справедливим ринковим умовам як на мiжнародному, так i на нацiональному рiвнях.
Iнформацiя щодо адреси сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол загальних зборiв акцiонерiв, на яких прийнято рiшення на момент розкриття iнформацi
вiдсутня. Протокол загальних зборiв акцiонерiв товариства буде розмiщено на власному веб-сайтi Товариства у встановленi законодавством строки.

