Титульний аркуш Повідомлення (П овідомлення 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.
Виконую чий обов’язки
Генерального директора
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Коземко Олег М иронович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

12.08.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація пріН гі^ечі^вйнні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. О рганізаційно-правова форма
А кціонерне товариство
3. М ісцезнаходження
03151, м.Київ, Народного О полчення, 1
4. Код за ЄДРПОУ
22927045
5. М іжміський код та телефон, факс
(044) 364-02-00 (044) 364-02-66
6. Електронна пош това адреса
kanc@ centrenergo.com
II. Д ані про дату та місце оприлюднення П овідомлення (П овідомлення про інформацію)
1. П овідомлення розміщ ено у загальнодоступній інформаційній базі даних К омісії

12.08.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

150 бю летень «Бюлетень. Цінні папери
,г
..
України»
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщ ено на
сторінці

w w w .centrenergo.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

кло

ij.U o .z U iO

(дата)

15.08.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посада

Прізвищ е, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
ю ридичної особи

П аспортні дані ф ізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄД РП О У ю ридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

обрано

Голова
Н аглядової ради
ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Асташев Євген
Вікторович

-

0

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

10.08.2016

Зміст інформації:
10.08.2016р. ріш енням Н аглядової ради П А Т «Центренерго» (протокол № 1/2016) А сташ ева Євгена Вікторовича - директора Департаменту
управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна У країни обрано Головою Наглядової
ради ПАТ «Центренерго». О соба обрана до наступних річних Загальних зборів. До складу Н аглядової ради П АТ «Центренерго» був обраний
22.07.2016р. позачерговими загальними зборами, як представник акціонера ПАТ «Центренерго», ю ридичної особи - Фонду державного майна
України, що володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Н епогаш еної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймав
протягом останніх п'яти років: директор Департаменту, начальник Управління Фонду державного майна У країни. Загальний стаж роботи
становить 34 (тридцять чотири) роки.

10.08.2016

обрано

Заступник голови
Н аглядової ради
ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Візір Олександр
Сергійович

-

0

Зміст інформації:
10.08.2016р. ріш енням Н аглядової ради П А Т «Центренерго» (протокол № 1/2016) Візіра О лександра Сергійовича - в.о. заступника директора
Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави - начальника У правління корпоративних прав
держави Фонду держ авного майна У країни обрано заступником голови Н аглядової ради ПАТ «Центренерго». Особа обрана до наступних
річних Загальних зборів. До складу Н аглядової ради ПАТ «Центренерго» був обраний 22.07.2016р. позачерговими загальними зборами, як

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

П осада

Прізвищ е, ім'я, по
батькові ф ізичної особи
або повне
найменування
ю ридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄД РП О У ю ридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

представник акціонера ПАТ «Центренерго», ю ридичної особи - Фонду державного майна України, що володіє часткою у розмірі 78,289% у
статутному капіталі Товариства. О соба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: заступник начальника
відділу в Фонді державного майна У країни, заступник начальника управління - начальник відділу в Київській міській раді, ю рисконсульт в
ТОВ «Градбуд-1», ю рисконсульт в ТОВ «А кцепт Логистик Груп», ю рисконсульт в ТОВ «Смарт карти та системи», ю рист в ТОВ «Ю ридична
фірма «Саєнко Х аренко», директор ТОВ «Базис Інвест», директор ТОВ «Будпромінфрасервіс». Загальний стаж роботи становить 6 (шість)
років.

