Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Тимчасово виконуючий
обов'язки

Шувар Андрiй Йосифович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

24.12.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79026, мiсто Львiв, вулиця Козельницька, будинок 15
4. Код за ЄДРПОУ
23269555
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 032 2390710 +38 032 2390710
6. Електронна поштова адреса
LipayNM@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.12.2014
(дата)

№ 247 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери
України"

29.12.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.dtek.com

2. Повідомлення

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.12.2014
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

1

2

1

18.12.2014

Код за ЄДРПОУ - для
Дата повідомлення
Повне
юридичних осіб - резидентів
емітента особою,
Розмір частки
Розмір частки
найменування
або ідентифікаційний код з
що здійснює облік
юридичної особи - торговельного, судового або акціонера до зміни
акціонера після
права власності на
(у відсотках до
зміни (у відсотках
власника пакета банківського реєстру країни,
акції в
статутного
до статутного
акцій або
де офіційно зареєстрований
депозитарній
капіталу)
капіталу)
зазначення
іноземний суб'єкт
системі або
"фізична особа" господарської діяльності - для
акціонером
юридичних осіб - нерезидентів
3

4

5

6

7

24.12.2014

ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА
КОМПАНIЯ
"ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНIЯ
УКРАЇНИ"

32984271

25.0000

0

Зміст інформації:
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана iнформацiйна довiдка про
акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014 р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни"
зазначена дата, станом на яку була отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ УКРАЇНИ" (код за
ЄДРПОУ 32984271, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34) володiло 3 197 637 шт. простих iменних акцiй, що становило
25,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0% голосуючих акцiй емiтента.
2

18.12.2014

24.12.2014

Держава Україна в
особi ФДМУ

00032945

0

25.0000

№ з/п

Дата зміни

1

2

Код за ЄДРПОУ - для
Дата повідомлення
Повне
юридичних осіб - резидентів
емітента особою,
найменування
Розмір частки
Розмір частки
або ідентифікаційний код з
що здійснює облік
юридичної особи - торговельного, судового або акціонера до зміни
акціонера після
права власності на
власника пакета банківського реєстру країни,
(у відсотках до
зміни (у відсотках
акції в
акцій або
статутного
до статутного
де офіційно зареєстрований
депозитарній
зазначення
капіталу)
капіталу)
іноземний суб'єкт
системі або
"фізична особа" господарської діяльності - для
акціонером
юридичних осіб - нерезидентів
3

4

5

6

7

Зміст інформації:
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана iнформацiйна довiдка про
акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014 р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни"
зазначена дата, станом на яку була отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
Держава України в особi Фонду державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9)
володiла 0 шт. простих iменних акцiй, що становило 0% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 3 197 637 шт. простих iменних акцiй,
що становить 25,0000% голосуючих акцiй емiтента.
3

18.12.2014

24.12.2014

DTEK HOLDINGS
LIMITED

174860

59.9924

45.1035

Зміст інформації:
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана iнформацiйна довiдка про
акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014 р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни"
зазначена дата, станом на яку була отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
DTEK HOLDINGS LIMITED (реєстрацiйний номер 174860, мiсцезнаходження: Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE, 1066, Нiкосiя, Кiпр)
володiла 7673352 шт. простих iменних акцiй, що становило 59,9924% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 5768978 шт. простих
iменних акцiй, що становить 45,1035% голосуючих акцiй емiтента.
4

18.12.2014

24.12.2014

DTEK ENERGY

34334895

0

14.8889

№ з/п

Дата зміни

1

2

Код за ЄДРПОУ - для
Дата повідомлення
Повне
юридичних осіб - резидентів
емітента особою,
найменування
Розмір частки
Розмір частки
або ідентифікаційний код з
що здійснює облік
юридичної особи - торговельного, судового або акціонера до зміни
акціонера після
права власності на
власника пакета банківського реєстру країни,
(у відсотках до
зміни (у відсотках
акції в
акцій або
статутного
до статутного
де офіційно зареєстрований
депозитарній
зазначення
капіталу)
капіталу)
іноземний суб'єкт
системі або
"фізична особа" господарської діяльності - для
акціонером
юридичних осіб - нерезидентів
3

4

5

6

7

B.V.
Зміст інформації:
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана iнформацiйна довiдка про
акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014 р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Оскiльки дата змiни власникiв акцiй 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 0 шт. простих iменних акцiй, що становило 0% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 1904376 шт. простих
iменних акцiй, що становить 14,8889% голосуючих акцiй емiтента.

