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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

00178353

3. Місцезнаходження

51400, мiсто Павлоград, вулиця Ленiна,
будинок 76

4. Міжміський код, телефон та факс

+38 062 389 44 76 +38 062 389 44 76

5. Електронна поштова адреса

FlerikTV@dtek.com

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

www.dtek.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій
II. Текст повідомлення

12.02.2015 р. ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»
була отримана iнформацiйна довiдка про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв
статутного капiталу, станом на 31.12.2014 р., за якою було виявлено змiну розмiру пакета акцiй,
який належить DTEK ENERGY B.V. Оскiльки дата змiни емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни"
зазначена дата, станом на яку була отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
DTEK ENERGY B.V. (реєстрацiйний номер 34334895, мiсцезнаходження: Схiпхол Бульвар 231
Вежа Б, 5-й поверх, 1118 BH, Схiпхол, Нiдерланди) володiла 10 шт. простих iменних акцiй, що
становило 0,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 3 327 417 610 шт. простих
iменних акцiй, що становить 60,0000% голосуючих акцiй емiтента.
Змiни вiдбулися у зв’язку iз завершенням проекту внутрiшньої реструктуризацiї, який було
розпочато у 2011 роцi. ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» є резидентом України та виконує
зобов’язання згідно з діючим законодавством України
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДТЕК
ЕНЕРГО"
(код
ЄДРПОУ34225325, мiсцезнаходження: бул. Шевченко, буд. 11, м. Донецьк, Донецька область,
83001) володiла 5 541 411 930 шт. простих iменних акцiй, що становило 99,9227% голосуючих
акцiй емiтента, на даний час володiє 2 213 994 330 шт. простих iменних акцiй, що становить
39,9227% голосуючих акцiй емiтента.
Змiни вiдбулися у зв’язку iз завершенням проекту внутрiшньої реструктуризацiї, який було
розпочато у 2011 роцi. ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» є резидентом України та виконує
зобов’язання згідно з діючим законодавством України
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

Воронiн Сергiй Анатолiйович
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

13.02.2015

