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

Кухтiй В.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.05.2016

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
ZonenkoLN@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.05.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

96 Бюлетень. Цiннi папери України

26.05.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.doe.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.05.2016
(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

24.05.2016

обрано

Голова
Наглядової
ради

Маслов Iгор
Олександрович

ВВ 270964
Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у
Донецькiй областi

0

Зміст інформації:
24.05.2016 року Наглядовою Радою Товариства (Протокол № б/н вiд 24.05.2016 року) на пiдставi п.16.7 Статуту Товариства прийнято рiшення
про обрання Маслова Iгоря Олександровича Головою Наглядової ради Товариства з 25.05.2016 року.
Маслов Iгор Олександрович, паспорт серiя ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi
06.03.1998 року. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства або до моменту орання Наглядовою радою
Товариства iншої особи на посаду Голови Наглядової ради.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Маслов Iгор Олександрович протягом останнiх п’яти рокiв:
З 2012 - по теперiшнiй час - Директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
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 «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ».

