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.
В.о. Генерального
директора

Кухтiй В.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.11.2014

М.П.

(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 ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49107, Днiпропетровськ, Шосе Запорiзьке,22
4. Код за ЄДРПОУ
23359034
5. Міжміський код та телефон, факс
056 373-50-59 056 373-53-41
6. Електронна поштова адреса
IlchukMA@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.11.2014
(дата)

2. Повідомлення

224(19767) ВIДОМОСТI НКЦПФР

24.11.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.doe.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.11.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
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

19.11.2014

звільнено

Генеральний
директор

Бублiков Сергiй
Сергiйович

АК 162974
28.04.1998 Ленiнським РВУМВС України в
Днiпропетровськiй обл.

0.00

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 19.11.2014 року (протокол №
39 вiд 19.11.2014 року) було припинено повноваження та звiльнено Генерального директора Товариства Бублiкова Сергiя Сергiйовича з
19.11.2014 року.
(паспорт: АК № 162974, виданий Ленiнським РВУМВС України в Днiпропетровськiй областi 28.04.1998 року);
Бублiков С.С. на зазначенiй посадi перебував з 26.11.2012 року;
Бублiков С.С. не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Посадова особа товариства непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 16.11.1.2; 16.11.1.6 Статуту Товариства.
19.11.2014

призначено

В.о.
Генерального Кухтiй Вадим Юрiйович
директора

СР 042615
28.02.1996 Рiвненським МУ УМВС України в
Рiвненськiй областi

0.00

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 19.11.2014 року (протокол №
39 вiд 19.11.2014 року) було призначено Кухтiя Вадима Юрiйовича виконуючим обов’язки Генерального директора Товариства (за
сумiщенням) з 20 листопада 2014 року на строк до моменту обрання Наглядовою радою iншої особи на посаду Генерального директора
Товариства.
(паспорт: СР № 042615, виданий Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi 28 лютого 1996 року);
Кухтiй В.Ю. не володiє не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.

Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

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

5

Кухтiй В.Ю. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймав Кухтiй В.Ю. протягом останнiх пяти рокiв:
з 05.2014 року – директор iз забезпечення виробництва ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО»,
07.2013 – 05.2014 рр. - комерцiйний директор ПАТ «ЕК Севастопольенерго»,
11.2009 – 07.2013 рр. - голова правлiння ПАТ «АЕС Рiвнообленерго».
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 16.11.1.2; 16.11.1.6 Статуту Товариства.

6

