Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ

00131305

3. Місцезнаходження

01001, м. Київ, площа Івана Франка, буд. 5

4. Міжміський код, телефон та факс

+380445944576 +380442076743

5. Електронна поштова адреса

ZaіkaOS@dtek.com

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

http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram

7. Вид особливої інформації

Відомості про рішення вищого органу емітента
про зменшення статутного капіталу

ІІ. Текст повідомлення
22.12.2017 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (далі також
Товариство) у зв’язку із реорганізацію Товариства шляхом виділу з нього оператора системи
розподілу - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"), прийнято рішення про
випуск акцій з метою конвертації 108 364 280 простих іменних акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція в 108 364 280 акцій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
номінальною вартістю 0,05 гривень кожна акція та 108 364 280 акцій ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» номінальною вартістю 0,20 гривень кожна акція.
Статутний капітал ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розподіляється таким чином:
- статутний капітал ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» становить 5 418 214,00 гривень, поділений на
108 364 280 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна акція;
- статутний капітал ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» становить 21 672 856,00
гривень, поділений на 108 364 280 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,20 гривень.
Розмір статутного капіталу ПАТ КИЇВЕНЕРГО на дату прийняття рішення – 27 091 070 гривень,
після зменшення – 5 418 214 гривень. Сума, на яку зменшується статутний капітал – 21 672 856
гривень, що складає 80%.
Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій, які належать
акціонерам, що володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом на день прийняття
рішення*:
- DTEK HOLDІNGS LІMІTED - 27 091 071 акцій (25%);
- DTEK ENERGY B.V. - 31 526 226 акцій (29%);
- ORNEX LІMІTED - 22 756 071 акцій (21%);
- ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" - 19 834 502 (18%).
* станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових
Загальних зборів акціонерів ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

ІІІ. 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

_________________

Фоменко Олександр Валерійович
26.12.2017

