Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний директор

Бублiков Сергiй Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
14.01.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23359034
1.4 Місцезнаходження емітента
49107, Днiпропетровськ, шосе Запорiзьке,22
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
056 373-50-59 056 373-53-41
1.6 Електронна поштова адреса емітента
IlchukMA@dtek.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

14.01.2014
(дата)

2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення розміщено на
сторінці

9 (1762) ВIДОМОСТI НКЦПФР

15.01.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://doe.com.ua/actioner
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

14.01.2014
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Код за ЄДРПОУ - для юридичних
осіб - резидентів або
Повне найменування
ідентифікаційний код з
юридичної особи торговельного, судового або
власника пакета акцій
банківського реєстру країни, де
або зазначення
офіційно зареєстрований іноземний
"фізична особа"
суб'єкт господарської діяльності для юридичних осіб - нерезидентів

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права
власності на акції в
депозитарній системі
або акціонером

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2013

13.01.2014

DTEK Holdings Limited,
Кiпр

174860

51.5054

51.5585

Розмір частки
акціонера до зміни (у
відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки
акціонера після зміни
(у відсотках до
статутного капіталу)

Зміст інформації:
13.01.2014 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» отримало вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» iнформацiйну
довiдку щодо iнформацiї про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу станом на 31.12.2013 року.
Вiдбулися змiни у акцiонера, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО», а
саме:
Юридична особа – DTEK Holdings Limited, Кiпр (174860, адреса: Кiпр Р.С. 1066 Кiпр Nicosia Themistokli Dervi St. 3, Nicosia, Julia House), яка була власником 3086008
голосуючих акцiй Товариства, що складало 51,5054%, збiльшила свiй пакет акцiй на 3178 акцiй, що становить 0,0531% та стала власником 3089186 акцiй, що становить
51,5585% голосуючих акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО».
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.
Генеральний директор С.С.Бублiков

