Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
27.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12_1/04-20
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор
(посада)

ШАЙДА ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
08132, Київська обл., місто Вишневе, вулиця Київська, будинок 2-Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
23243188
5. Міжміський код та телефон, факс:
044 - 455 - 71 - 94 , 044 - 443 - 03 - 04
6. Адреса електронної пошти:
Pertsev Denys <PertsevDP@dtek.com>
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.koe.vsei.ua/page?root=3&id
=466

28.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання
інформації від
Центрального
депозитарію
цінних паперів або
акціонера

1
1

2
27.04.2020

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
найменування юридичної особи власника
(власників) акцій

3
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ДТЕК НАФТОГАЗ"

Ідентифікаційний код юридичної
особи юридичної особи - резидента
або код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи нерезидента
4
37719067

Розмір частки
акціонера до
зміни (у
відсотках до
статутного
капіталу)

Розмір частки
акціонера після зміни
(у відсотках до
статутного капіталу)

5
58,450789

6
0

Зміст інформації:
27.04.2020 ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (далі - "Товариство") отримало від Центрального депозитарія цінних паперів Інформаційну довідку щодо інформації про
акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками статутного капіталу емітента станом на 23.04.2020 відповідно до даних якої стало відомо про зміну акціонерів, яким
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю
"ДТЕК НАФТОГАЗ" відчужив прості акції Товариства, у результаті розмір частки його голосуючих акцій зменшився.
Розмір частки акцій (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій), що належали ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" в загальній кількості голосуючих акцій до набуття (за
інформацією наявною у Товариства) складав 59% (608 400 000 шт.).
Розмір частки акцій (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій), що належать ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" в загальній кількості голосуючих акцій після
відчуження Товариству невідомий, оскільки Інформаційна довідка, яку підготував Центральний депозитарій цінних паперів не містить інформації, щодо акціонерів
кількість голосуючих акцій, яких складає менше 5% акцій.
ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" здійснювало розпорядження акціями самостійно.
На момент розкриття особливої інформації у Товариства вiдсутня iнформацiя щодо способу та дати змiни розмiру пакету акцiй ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ".
*Товариству на момент розкриття цієї особливої інформації невідомий розмір частки акцій ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" після зміни (у відсотках до статутного капіталу),
таким чином усіх заінтересованих осіб повідомляємо, що "0" у відповідній колонці читати як "прочерк".
2

27.04.2020

НГР Б.В. (NGR B.V.)

65260988

35,5469952413

0

Зміст інформації:
27.04.2020 ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (далі - "Товариство") отримало від Центрального депозитарія цінних паперів Інформаційну довідку щодо інформації про
акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками статутного капіталу емітента станом на 23.04.2020 відповідно до даних якої стало відомо про зміну акціонерів, яким
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме компанія НГР Б.В. (NGR B.V.) відчужила
прості акції Товариства, у результаті розмір частки її голосуючих акцій зменшився.

Розмір частки акцій (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій), що належали компанії НГР Б.В. (NGR B.V.) в загальній кількості голосуючих акцій до набуття
(за інформацією наявною у Товариства) складав 35,89% (370 000 000 шт.).
Розмір частки акцій (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій), що належать компанії НГР Б.В. (NGR B.V.) в загальній кількості голосуючих акцій після
відчуження Товариству невідомий, оскільки Інформаційна довідка, яку підготував Центральний депозитарій цінних паперів не містить інформації, щодо акціонерів
кількість голосуючих акцій, яких складає менше 5% акцій.
Компанія НГР Б.В. (NGR B.V.) здійснювало розпорядження акціями самостійно.
На момент розкриття особливої інформації у Товариства вiдсутня iнформацiя щодо способу та дати змiни розмiру пакету акцiй компанії НГР Б.В. (NGR B.V.).
*Товариству на момент розкриття цієї особливої інформації невідомий розмір частки акцій компанії НГР Б.В. (NGR B.V.) після зміни (у відсотках до статутного
капіталу), таким чином усіх заінтересованих осіб повідомляємо, що "0" у відповідній колонці читати як "прочерк".
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ"

41916207

0

93,998

Зміст інформації:
27.04.2020 ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (далі - "Товариство") отримало від Центрального депозитарія цінних паперів Інформаційну довідку щодо інформації про
акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками статутного капіталу емітента станом на 23.04.2020 відповідно до даних якої стало відомо про зміну акціонерів, яким
належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ" прямо набуло прості акції Товариства, у результаті розмір частки його голосуючих акцій збільшився.
Розмір частки акцій (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій), що належали ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ" в
загальній кількості голосуючих акцій до набуття (за інформацією наявною у Товариства) складав 0% (0 шт.).
Розмір частки акцій (у вiдсотках до загальної кількості голосуючих акцій), що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ" в
загальній кількості голосуючих акцій після набуття (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає 94,89%* (978 400 000 шт.).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ" здійснює розпорядження акціями самостійно.
На момент розкриття особливої інформації у Товариства вiдсутня iнформацiя щодо способу та дати змiни розмiру пакету акцiй ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ" .
* процент голосуючих акцій був вирахуваний із використанням останньої актуальної інформації, що наявна у Товариства щодо загальної кількості голосуючих акцій
Товариства, що зазначена у реєстрі акціонерів складеному Центральним депозитарієм цінних паперів станом на 05.03.2020.

