Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОЕНЕРГО»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00130872
1.4. Місцезнаходження емітента 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 20
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 061 286 73 59, 061 286 71 55
1.6. Електронна поштова адреса емітента kanc@dniproenergo.ua
1.7. Веб-сайт емітента www.dniproenergo.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації д/н
1.9. Вид особливої інформації: зміна власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
19.03.2012 емітентом - ПАТ «Дніпроенерго» був отриманий зведений обліковий реєстр
власників цінних паперів ПАТ «Дніпроенерго», складений депозитарієм ПАТ «Національний
депозитарій України» станом на 13 березня 2012 року.
Згідно з відомостями, які містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних
паперів ПАТ «Дніпроенерго», акціонерами які володіють 10 і більше відсотків голосуючих
акцій станом на 13.03.2012 є:
- Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» (код ЄДРПОУ
32984271, вул. Хрещатик, 34, м. Київ, Україна, 01001) володіє акціями у кількості 1 491 859
шт., що становить 25,00001676% від статутного капіталу ПАТ «Дніпроенерго». Розмір пакету
акцій не змінився;
- DTEK Holdings Limited (реєстраційний номер НЕ 174860, Themistokli Dervi,3, Julia
House, Nicosia, P.C.1066) володіє 3 978 764 шт., що становить 66,6746% від статутного
капіталу ПАТ «Дніпроенерго». Пакет акцій збільшився. До зміни DTEK Holdings Limited
володіла пакетом у розмірі 2 486 906 шт. акцій ПАТ «Дніпроенерго» (41,6746%).
Станом на 13.03.2012 Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, вул.
Кутузова, 18/9, м. Київ, Україна, 01133) не володіє акціями «Дніпроенерго». До зміни Фонд
державного майна України володів пакетом акцій у розмірі 1 491 858 шт. акцій ПАТ
«Дніпроенерго» (25,00%).
Підстава для зміни пакета акцій DTEK Holdings Limited та Фонду державного майна
України є набуття компанією DTEK Holdings Limited права власності на пакет акцій ПАТ
«Дніпроенерго» за договором купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Дніпроенерго», укладеного

між DTEK Holdings Limited та Фондом державного майна України за результатами
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ «Дніпроенерго» (на умовах погоджених
Розпорядженням КМ України від 02.11.2011 № 1106-р "Про погодження умов продажу
державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "Дніпроенерго"").
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в
повідомленні.
Генеральний директор ПАТ «Дніпроенерго»

Р.П. Сердюков

