Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
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

Жуков Дмитро Вiталiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
84302, м. Краматорськ, вул. Островського, 8
4. Код за ЄДРПОУ
00131268
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 594-45-84 (044) 594-45-84
6. Електронна поштова адреса
BigunyakES@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

76 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку

21.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://donetskoblenergo.dn.ua/2016-02-09-0639-02.html
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

21.04.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2017

припинено
повноваження

Генеральний
директор

Жуков Дмитро
Вiталiйович

ВА 108563
14.06.1995 Харцизьким МВ УМВС України в
Донецькiй областi

0.00002

Зміст інформації:
18.04.2017 року Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №б/н вiд
18.04.2017 року) прийняла рiшення про припинення повноважень Генерального директора Товариства Жукова Дмитра Вiталiйовича (паспорт
ВА № 108563, виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй областi 14.06.1995 року) з 26.04.2017 року у зв’язку з його звiльненням за
згодою сторiн.
Жуков Д.В. володiє 10 простими iменними акцiями Товариства, що становить 0,00002% статутного капiталу Товариства, на посадi
Генерального директора перебував з 05.04.2016 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2017

обрано

Генеральний
директор

Дегтярьов Олексiй
Пилипович

ВА 199926
26.12.1995 Пролетарським РВ УМВС України в
Донецькый областi

0

Зміст інформації:
18.04.2017 року Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №б/н вiд
18.04.2017 року) прийняла рiшення про обрання (призначення) Дегтярьова Олексiя Пилиповича (паспорт ВА №199926, виданий
Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй областi 26.12.1995 року) на посаду Генерального директора з 27.04.2017 року по 26.04.2020
року (включно) у зв'язку зi звiльненням Генерального директора Товариства Жукова Дмитра Вiталiйовича з 26.04.2017 року за згодою сторiн.
Дегтярьов О.П. не володiє акцiями Товариства.
Дегтярьов О.П. обiймав наступнi посади:
05.2011-03.2017 – менеджер департаменту з електромереж, керiвник департаменту з технiчного розвитку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
04.2017 по т/ч – генеральний директор ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI», технiчний директор ПАТ «ДТЕК

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
Дегтярьов О.П. не має судимостi (в т.ч. непогашеної) за корисливi та посадовi злочини

5

6

