Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).
Т.в.о. Президента

Олексієнко С.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "Укртрансгаз"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01021 м. Київ, Кловський узвіз, 9/1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
30019801
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 461-28-23, (044) 461-20-95
6. Адреса електронної пошти
varetca-in@utg.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://utg.ua/img/me
nu/company/docs/2
019/info-02-052019.pdf

02.05.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу
Зміст інформації:
Акцiонерне товариство "Укртрансгаз" (далi-Товариство) 26 квітня 2019 р. отримало вiд одноосiбного акцiонера Акцiонерного товариства
"Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (далi-Компанiя) Рiшення акцiонера № 267 Акцiонерного товариства "Укртрансгаз" вiд
26 квітня 2019 року, зокрема, про затвердження звіту про винагороду членів правління.
Згiдно зi статтею 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пунктом 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює
повноваження загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Згідно зі статтею 32 Закону України "Про акцiонернi товариства"
Згідно з підпунктом 10.3.4 статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов'язково вноситься питання про
затвердження звіту про винагороду членів правління.
Загальнi збори акцiонерiв Товариства з питань порядку денного вирiшили, зокрема, затвердити звіт про винагороду членів правління
Товариства за 2018 рік.

