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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1. Повне найменування емітента
"ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ

00130872

3. Місцезнаходження

69006, м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, 20

4. Міжміський код, телефон та факс

(062) 389-44-76 (062) 389-44-76

5. Електронна поштова адреса

FlerikTV@dtek.com

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

www.dniproenergo.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

07.10.2014 року Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО" прийняла рiшення припинити
повноваження Магди Олексiя Iвановича з 07.10.2014 як виконуючого повноваження Генерального
директора ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» у зв’язку з обранням Наглядовою радою Генерального
директора ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» з 08.10.2014 року.
Магда О.I. згоди на розкриття паспортних даних не давав.
Магда О.I. не володiє акцiями Товариства.
Магда О.I. виконує обов"язки Генерального директора з 17.05.2013 року.
Магда О.I. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
07.10.2014 Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО" прийняла рiшення обрати Сiмченка Олега
Анатолiйовича Генеральним директором ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» за сумiсництвом з 08.10.2014 року
на строк до обрання Наглядовою радою Товариства Генерального директора Товариства, за умови, що цей
строк не перевищуватиме 3 (трьох) рокiв з дати призначення.
Сiмченко О.А. згоди на розкриття паспортних даних не давав.
Сiмченко О.А. не володiє акцiями Товариства.
Сiмченко О.А. перебуває на посадi Заступника директора з розвитку та сервiсiв Дирекцiї з генерацiї
електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (за основним мiсцем роботи).
Сiмченко О.А. обiймав наступнi посади:
03.02.2012 - Заступник директора з розвитку та сервiсiв Дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК
ЕНЕРГО»;
01.02.2012-02.02.2014 - Керiвник департаменту з адмiнiстративної пiдтримки Офiсу Генерального
директора ТОВ "ДТЕК";
17.11.2010-31.01.2012 - Керiвник департаменту енергосервiсiв Дирекцiї по генерацiї та продажу е/е ТОВ
"ДТЕК";
27.05.2010-16.11.2010 - Фiнансовий директор ТОВ НВК "Гiрничi машини";
08.02.2010-26.05.2010 - Фiнансовий директор НВК "Гiрничi машини";
01.08.2007-05.02.2010 - Заступник директора з фiнансiв ТОВ "ДТЕК", тощо.
Сiмченко О.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Сiмченко О.А.

2. Найменування посади
Генеральний директор

(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)
08.10.2014
(дата)

