Особлива інформація 03.07.2012
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
Повне найменування емітента:
Скорочене найменування емітента (за наявності):
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:
Область:
Район:
Населений пункт:
Вулиця:
Будинок:
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:
Номер факсу емітента:
Веб-сайт емітента:
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

23269555
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
Акціонерне товариство
79026
Львівська
Сихівський
м.Львів
Козельницька
15

0322390710
0322390717
www.zakhidenergo.ua
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць,
03.07.2012
рік):
03.07.2012 емітентом - ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» від ПАТ «Національний депозитарій України» була отримана
довідка щодо інформації про акціонерів які володіють 10% та більше відсотками статутного капітала емітента,
сформована відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів емітента станом на 01.07.2012.
Згідно з відомостями, які містяться у інформаційній довідці, акціонерами які володіють 10 і більше відсотків
голосуючих акцій станом на 01.07.2012 є:
- DTEK HoldingsLimited (реєстраційний номер 174860, місцезнаходження: Кіпр P.C., 1066, Кіпр Nicosia Themistokli
Dervi St. 3, Nicosia, Julia Hous) володіє акціями у кількості 7 517 352 шт., що становить 58,7727% від статутного капіталу
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». Пакет акцій збільшився. До зміни DTEK Holdings Limited володіла пакетом у розмірі 7 314 535

акцій ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (57,1871%). Підставою зміни пакета акцій «DTEK HoldingsLimited» є придбання акцій
емітента на вторинному ринку цінних паперів;
- НАК „Енергетична компанія України” (код ЄДРПОУ 32984271, місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ,
вул.Хрещатик, 34) володіє акціями у кількості 3 197 637 шт., що становить 25,00% від статутного капіталу ПАТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО». Розмір пакету акцій не змінився;
- ТОВ «ДТЕК» (код за ЄДРПОУ 34225325, місцезнаходження: Україна, 83001, Донецька обл., м.Донецьк,
бул.Шевченка, 11) володіє акціями у кількості 1 565 048 шт., що становить 12,2360% від статутного капіталу ПАТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО». Пакет акцій збільшився. До зміни ТОВ «ДТЕК» володіла пакетом у розмірі 1 560 613 акцій «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО» (12,2013%). Підставою зміни пакета акцій ТОВ «ДТЕК» є придбання акцій емітента на вторинному ринку
цінних паперів.
Дата зміни не розкривається у зв’язку з відсутністю таких відомостей в інформаційній довідці щодо інформації про
акціонерів, які володіють 10% та більше відсотками статутного капітала емітента, сформованій депозитарієм - ПАТ
«Національний депозитарій України».
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DTEK Holdings Limited
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Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента
Генеральний директор
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Сердюков Роман Петрович

