Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

00131268

3. Місцезнаходження

84302, м. Краматорськ, вул. Островського, 8

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 594-45-84 (044) 594-45-84

5. Електронна поштова адреса

BigunyakES@dtek.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації

donetskoblenergo.dn.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

25.05.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (протокол № б/н вiд 25.05.2016
року) на підставі п.16.11.1.(15) Статуту прийнято рiшення про обрання Маслова Iгоря Олександровича
(паспорт серії ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй області
06.03.1998 року) Головою Наглядової ради з 26.05.2016 року.
На посаду обраний на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
або до моменту обрання Наглядовою радою іншої особи на посаду Голови Наглядової ради.
Акцiями ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» не володiє. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
Посади, якi обiймав Маслов Iгор Олександрович протягом останніх п’яти рокiв:
З 2012 - по теперiшнiй час - Директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до
перейменування – ТОВ «ДТЕК»);
З 10.2014 - по теперiшнiй час - В.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням);
З 05.2015 - по теперiшнiй час - В.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням);
З 01.05.2016 - по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
З 01.05.2016 – по 24.05.2016 - член Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО";
З 01.05.2016 – по 25.05.2016 - член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «ДТЕК
ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»;
З 25.05.2016 - по теперішнiй час - Голова Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО";
З 26.05.2016 - по теперішнiй час - Голова Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор

Жуков Дмитро Віталійович
(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)
26.05.2016
(дата)

