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Реалізаційна ціна держпакету акцій становила 112 млн 727 тис. грн,
таким чином перевищивши його початкову ціну (81 млн 753 тис. грн УНІАН) на 31 млн грн
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Всього в торгах брало участь 4 учасники / Фото УНІАН

Компанія "Фондовий актив" (Дніпропетровськ) придбала під час
приватизаційного аукціону на Східно-Європейській фондовій біржі 25%
держпакету акцій "Вінницяобленерго", повідомило джерело, близьке до
торгів.
Реалізаційна ціна держпакету акцій становила 112 млн 727 тис. грн, таким
чином перевищивши його початкову ціну (81 млн 753 тис. грн - УНІАН) на 31
млн грн.
Всього в торгах брало участь 4 учасники, у ході торгів було зроблено 2крокове підвищення ціни.
Довідка УНІАН. Товариство з обмеженою
Читайте також

відповідальністю «Фондовий актив»

ФДМ підтвердив

(Дніпропетровськ) є членом ради асоціації

купівлю компанією

«Українські фондові торговці». Керівником

«Фаворит» 25%
«Закарпаттяобленерго»

«Фондового активу» є Сергій Брагін.

за 255 млн гривень

Енергопостачальна компанія "Вінницяобленерго" є
монополістом на ринку енергопостачання Вінницької області і поставляє
електроенергію для 12 тис. юридичних та 750 тис. побутових споживачів.
У лютому 2012 року «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО),
підконтрольне бізнесменові Костянтину Григоришину, стало переможцем
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у приватизаційному конкурсі з продажу 50% акцій компанії
"Вінницяобленерго". Ціна продажу пакета акцій становила 176,2 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її
мишкою та натисніть Ctrl+Enter

















НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Луценко розлютив
українців цією заявою

Поверталися з клубу на
шаленій швидкості:
подробиці жахливої ..

"За братом не ховався":
військовий пройшов
АТО, а помер на ..

"Хто як одівся, і чи на
гробику є порядок": на
що схожі ..

•••

© UNIAN.NET, 1998 - 2017 Усі права дотримано.
Згідно статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на проду...

https://economics.unian.ua/energetics/1014514-kompaniya-fondoviy-aktiv-kupila-25-vinnitsyaoblenergo-djerelo.html

Розгорнути

3/3

