ПОВІДОМЛЕННЯ
Про виникнення особливої інформації, зміна власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій ПАТ “Донецькобленерго”
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому видані)
1.Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента : Публічне акціонерне товариство “Донецькобленерго”
1.2. Організаційно-правова форма емітента: 230 Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00131268
1.4.Місцезнаходження емітента:84601,м.Горлівка,пр.Леніна,11
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента : (0624) 57-83-59, 57-81-14(15)
1.6.Електронна поштова адреса емітента: pm@don.donobl.db.energy.gov
1.7.Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.donetskoblenergo.dn.ua
1.8.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення “Про розкриття інформації емітентами
цінних паперів”: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2.Текст повідомлення.
Згідно отриманого 22.02.2012р. реєстру акціонерів станом на 01.01.2012р.(для підготовки річного звіту емітента) від
ПАТ «Національний депозитарій України»», ПАТ «Донецькобленерго» виявило зміни рахунків власників-юридичних
осіб, які володіють 10 та більше відсотків статутного капіталу:
- Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України», Україна, 01001, Київ, вул. Хрещатик, 34, пакет
акцій зменшився на 26246875 штук і становить 16379295 штук ( 25,00000 % голосуючих акцій );
- Фонд державного майна України, Україна, 01133,м.Київ,вул..Кутузова 18/9, пакет акцій збільшився на 26246875
штук і становить 26246875 штук (40,06106 % голосуючих акцій).

Згідно отриманого 22.02.2012р. реєстру акціонерів станом на 17.02.2012р.(для здійснення розсилки повідомлень про
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства) від ПАТ «Національний депозитарій України»», ПАТ
«Донецькобленерго» виявило зміни рахунків власників-юридичних осіб, які володіють 10 та більше відсотків статутного
капіталу:
- DTEK Holdings Limited, Кіпр, P.C.1066 , Nicosia Themistokli Dervi St. 3, Nicosia, Julia Hous., пакет акцій збільшився
на 26246875 штук і становить 45133786 штук ( 68,88848 % голосуючих акцій );
- Фонд державного майна України, Україна, 01133, м.Київ, вул..Кутузова 18/9, пакет акцій зменшився на 26246875
штук і становить 0 штук.
3.

Підпис.

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2 Найменування посади : Генеральний директор

О.А. Сидоренко
(підпис)

23.02.12р.

