Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР
ВАЛЕРIЙОВИЧ

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.01.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04080, КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНIВСЬКА,20
4. Код за ЄДРПОУ
41946011
5. Міжміський код та телефон, факс
044-207-64-50 6. Електронна поштова адреса
PertsevDP@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.01.2019
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

https://dtek.com/ua/investors_and_partners/asset/kyivelektro/
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
21.01.2019
Інтернет
(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій
Прізвище, ім'я, по
Ідентифікаційний код юридичної особи
батькові фізичної
юридичної особи - резидента або код/номер з
Розмір частки
Розмір частки
особи або
торговельного, банківського чи судового
акціонера до
акціонера після
найменування
реєстру, реєстраційного посвідчення
зміни (у відсотках зміни (у відсотках
юридичної особи
місцевого органу влади іноземної держави
до статутного
до статутного
власника (власників)
про реєстрацію юридичної особи капіталу)
капіталу)
акцій
нерезидента

№
з/п

Дата отримання
інформації від
Центрального
депозитарію
цінних паперів
або акціонера

1

2

3

4

5

6

1

18.01.2019

DTEK GRIDS B.V.

59249684

54.092821

0

Зміст інформації:
18.01.2019 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi також – «Товариство») отримало вiд
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 31.12.2018. Згiдно з зазначеним реєстром
вiдбулася змiна акцiонера, якому належить голосуючi акцiї, розмiр пакета якого стає меншим пороговому значенню пакета акцiй, а саме
розмiр пакета голосуючих акцiй DTEK GRIDS B.V. (країна реєстрацiї Нiдерланди, реєстрацiйний номер 59249684, мiсцезнаходження:
Strawinskylaan 1531, буд.Tower B,Level 15, оф.grid TB-15-046/089, Amsterdam, The Netherlands, 1077XX) внаслiдок прямого вiдчуження
зменшився та складає 0,000000 %.
Розмiр частки DTEK GRIDS B.V. (у вiдсотках до статутного капiталу):
- до змiн становив 54.092821 %;
- пiсля змiн становить 0,000000 %

2

18.01.2019

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДТЕК ЕНЕРГО"

34225325

18.303542

0

Зміст інформації:
18.01.2019 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi також – «Товариство») отримало вiд
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 31.12.2018. Згiдно з зазначеним реєстром
вiдбулася змiна акцiонера, якому належить голосуючi акцiї, розмiр пакета якого стає меншим пороговому значенню пакета акцiй, а саме
розмiр пакета голосуючих акцiй ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ - 34225325,

№
з/п

Дата отримання
інформації від
Центрального
депозитарію
цінних паперів
або акціонера

1

2

Прізвище, ім'я, по
Ідентифікаційний код юридичної особи
батькові фізичної
юридичної особи - резидента або код/номер з
Розмір частки
Розмір частки
особи або
торговельного, банківського чи судового
акціонера до
акціонера після
найменування
реєстру, реєстраційного посвідчення
зміни (у відсотках зміни (у відсотках
юридичної особи
місцевого органу влади іноземної держави
до статутного
до статутного
власника (власників)
про реєстрацію юридичної особи капіталу)
капіталу)
акцій
нерезидента
3

4

5

6

мiсцезнаходження: вулиця Льва Толстого, буд.57, мiсто Київ, 01032) внаслiдок прямого вiдчуження зменшився та складає 0,000000 %.
Розмiр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО" (у вiдсотках до статутного капiталу):
- до змiн становив 18.303542 %;
- пiсля змiн становить 0,000000 %
3

18.01.2019

DTEK B.V. (ДТЕК
Б.В.)

59950293

0

72.934662

Зміст інформації:
18.01.2019 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI» (далi також – «Товариство») отримало вiд
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, станом на 31.12.2018. Згiдно з зазначеним реєстром
вiдбулася змiна акцiонера, якому належить голосуючi акцiї, розмiр пакета якого стає бiльшим пороговому значенню пакета акцiй, а саме
розмiр пакета голосуючих акцiй DTEK B.V. (ДТЕК Б.В.) (країна реєстрацiї Нiдерланди, реєстрацiйний номер 59950293, мiсцезнаходження:
Strawinskylaan 1531, буд.Tower B,Level 15, оф.grid TB-15-046/089, Amsterdam, The Netherlands, 1077XX) внаслiдок прямого набуття
збiльшився та складає 72.934662 %.
Розмiр частки DTEK B.V. (ДТЕК Б.В.) (у вiдсотках до статутного капiталу):
- до змiн становив 0,000000 %;
- пiсля змiн становить 72.934662 %".

