
Затверджено рішенням Наглядової ради 

ПрАТ «ГАЗТЕК»  

(Додаток № 1 до Протоколу № 21-22/11  

від 21 листопада 2022 року)  

 

Повідомлення про особливості розкриття річної регульованої інформації 

 та ознайомлення акціонерів із нею 
 

 

З огляду на Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

12.09.2022 № 1159 «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів 

під час дії воєнного стану в Україні» (надалі по тексту – Рішення 1159), ПрАТ «Газтек» 

(надалі по тексту - Товариство) повідомляє наступне. 

Тимчасово, на період дії воєнного стану, Товариство як емітент цінних паперів згідно 

із Рішенням 1159 звільняється від обов'язку розкривати регульовану інформацію (крім 

розкриття особливої інформації) в строки, встановлені відповідно до Закону України "Про 

ринки капіталу та організовані товарні ринки" та Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 03 листопада 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 24 листопада 2013 року за № 2180/247128. 

Після завершення дії воєнного стану згідно із Рішенням 1159 річна регульована 

інформація розкривається емітентами цінних паперів, в тому числі Товариством, за 2021 

звітний рік протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.  

Річними загальними зборами акціонерів, дистанційне проведення яких призначено на 

22.12.2022 р., до проекту порядку денного на голосування внесено питання № 3:  

«3. Про затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та результатів 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 

Проект рішення з питання третього порядку денного: 

«Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються у матеріалах до Річних 

загальних зборів акціонерів)». 

     Відповідно, акціонерам пропонується затвердити річну регульовану інформацію 

(річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2021 рік) на Річних загальних зборах акціонерів, що проводяться 22.12.2022 

року дистанційно.  

Проте, розкриття (оприлюднення) зазначеної інформації та основних показників  

фінансово-господарської діяльності Товариства відбудеться протягом 90 днів після 

завершення дії воєнного стану.  

При цьому, на запит акціонерів Товариство надаватиме їм для ознайомлення 

інформацію, документи, копії документів, пов’язаних із річним звітом, річною фінансовою 

звітністю та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік в 

порядку, зазначеному у повідомленні про проведення Річних загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ГАЗТЕК». Зазначене повідомлення направлене акціонерам через депозитарну 

систему та додатково розміщене на власному веб-сайті ПрАТ «ГАЗТЕК» 

(https://www.gaztek.prat.ua) у розділі «Повідомлення про збори» за посиланням 

http://gaztek.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori. 
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