Особлива інформація 06.02.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
23269555
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності):
ПАТ "Західенерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
79026
Область:
Львівська
Район:
Сихівський
Населений пункт:
м.Львів
Вулиця:
Козельницька
Будинок:
15
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
0322390717
Номер факсу емітента:
0322390718
Веб-сайт емітента:
www.zakhidenergo.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 06.02.2012
Згідно отриманого листа (вхідний №411 від 07.02.2012) від ПАТ «Фондова біржа ПФТС» повідомляємо, що 03 лютого
2012 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення акцій простих іменних ПАТ «Західенерго» до
Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
Дата вчинення дії: рішення про лістинг набирає чинності з 06 лютого 2012 р.
Перелік цінних паперів, які переведені до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу згідно з Рішенням
Операційного управління № 0302/2012/01 від 03.02.2012 року.
Вид цінних паперів – акції.
Тип – прості іменні.
Форма існування цінних паперів – бездокументарна.
Номінальна вартість одного цінного паперу – 10 грн.
Кількість акцій, які перебувають в обігу – 12790541 штук.

Кількість цінних паперів, відносно яких прийнято рішення про лістинг, складає 100% випуску.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 14/13/1/10 від 15 липня 2010 р. видане Львывським територіальним
управлінням ДКЦПФР.
Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
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Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
Заступник Голови Правління
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Мазяр Володимир Іванович

