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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРОСТУВАННЯ 

розкритої регулярної річної інформації 

за 2015 рік 
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛОВI ЕЛЕКТРОННI ПРИЛАДИ 

УПРАВЛIННЯ» (попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛОВI 

ЕЛЕКТРОННI ПРИЛАДИ УПРАВЛIННЯ») (Код за ЄДРПОУ 35430612)  повідомляє про 

спростування регулярної річної інформації ПАТ «СЕПУ» за 2015 рік, розміщеної в загальнодоступній 

інформаційній базі даних НКЦПФР за адресою http://stockmarket.gov.ua (дата розміщення-

16.05.2016), на власному веб-сайті  www.sepu.dp.ua (дата розміщення - 26.04.2016),  опублікованої в 

офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 80 від 26.04.2016 року та поданої до 

Центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.04.2016 року 

засобами «НДУ – Звіт». У зв’язку із самостійно виявлено відсутність регулярної річної інформації 

ПАТ  "СЕПУ" за 2015 рік  в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії через технічні 

перебої керівництвом Товариства було вжито належні заходи щодо виправлення даної ситуації та 

Річна інформація за 2015 рік була повторно подана до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 17.05.2016 року засобами «НДУ – Звіт»  

  

Оприлюднена інформація спростовується на підставі рішення Наглядової ради Товариства 

(Протокол б/н від 10.08.2016 року) з метою доведення річної звітності Товариства за 2015 рік у 

відповідність з оприлюдненою квартальною інформацією Товариства за 2 та 3 квартали 2015 року 

Зміни стосуються тільки фінансової звітності та приміток до неї у складі регулярної річної 

інформації, а саме «Нематеріальних активів», статей звітності, пов’язаних з ними та облікової 

політики підприємства щодо відображення нематеріальних активів.  

Оновлений річний звіт Товариства було перевірено незалежним аудитором та 13 жовтня 2016 

року надано аудиторський висновок за 2015 рік. 

Згідно вищезазначеного ПрАТ «СЕПУ» вживає заходи, щодо спростування та виправлення 

інформації про стан нематеріальних активів Товариства з метою надання повної достовірної 

інформації в інтересах Акціонерів та Держави.   
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