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

Бондаренко Едуард Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.02.2018

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 "Донбасенерго"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Код за ЄДРПОУ
23343582
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)2909707 (044)2909710
6. Електронна поштова адреса
office@de.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.02.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

-(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_informacija
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.02.2018

обрано

Голова
Наглядової
ради

Опихайленко Євген
Анатолiйович

-не надав згоди на розкриття паспортних даних

0.000126

Зміст інформації:

Наглядовою радою 20.02.2018 р. (протокол №2) на пiдставi Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "Донбасенерго" Опихайленко
Євген Анатолiйович обраний Головою Наглядової ради на строк з 20.02.2018р. до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Опихайленко Є.А. обраний до складу Наглядової ради 20.04.2017р. рiчними Загальними зборами як представник акцiонера - Приватного
акцiонерного товариства "Енергоiнвест Холдинг" (ЄДРПОУ 38769061), який є власником 14389687шт. простих iменних акцiй ПАТ
"Донбасенерго", що становить 60,859007% статутного капiталу.
Опихайленко Є.А. володiє 30 шт. простих iменних акцiй ПАТ "Донбасенерго", що становить 0,000126% статутного капiталу, не надавав згоду
на розкриття паспортних даних, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посади, якi обiймав(-є) протягом останнiх п'яти рокiв: директор юридичної фiрми, виконавчий директор Б, голова Наглядової ради, директор з
правових питань (за сумiсництвом), член (секретар) Наглядової ради, член Наглядової ради та член комiтету Наглядової ради з питань
визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.
Обґрунтування змiн: Опихайленко Є.А. обраний Головою Наглядової ради замiсть Хейло О.В., повноваження якого як Голови Наглядової
ради припинено 12.02.2018р. одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

20.02.2018

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

обрано

член
комiтету
Наглядової
ради з
питань
аудиту

Сергiєнко Андрiй
Валерiйович

-не надав згоди на розкриття паспортних даних

0.00

Зміст інформації:
Наглядовою радою 20.02.2018 р. (протокол №2) на пiдставi Статуту та Положення про комiтет Наглядової ради ПАТ "Донбасенерго" з питань
аудиту Сергiєнко Андрiй Валерiйович обраний членом комiтету Наглядової ради з питань аудиту на строк з 20.02.2018р. до проведення
наступних рiчних Загальних зборiв.
Вiдповiдно до повiдомлення про замiну члена Наглядової ради 12.02.2018р. Сергiєнко А.В. набув повноважень члена Наглядової ради ПАТ
«Донбасенерго» - представника акцiонера Товариства - Приватного акцiонерного товариства "Енергоiнвест холдинг" (ЄДРПОУ 38769061),
який є власником 14389687шт. простих iменних акцiй ПАТ "Донбасенерго", що становить 60,859007% статутного капiталу.
Сергiєнко А.В. не володiє акцiями ПАТ "Донбасенерго", не надавав згоду на розкриття паспортних даних, не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини.
Посади, якi обiймав(-є) протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник Генерального директора – директор з правового забезпечення та
iнформацiйної безпеки, директор, член Наглядової ради.
Обґрунтування змiн: Сергiєнко А.В. обраний членом комiтету Наглядової ради з питань аудиту замiсть Хейло О.В., повноваження якого як
члена комiтету Наглядової ради з питань аудиту припинено 12.02.2018р. одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради.

