Т итульний аркуш П овідом лення (П овідом лення про інформ ацію )
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Виконуючий обов’язки
Генерального директора
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Громко Ярослав Андрійович

(посада)

(п р ізв и щ е та ініціали к ер івн и ка )

08.06.2017
(дата)

Особлива інформація емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03022, м.Київ, вул. Козацька, 120/4 літ. "Є"
4. Код за ЄДРПОУ
22927045
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 364-02-00 (044) 364-02-66
6. Електронна поштова адреса
kanc@centrenergo.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.06.2017
(дата)

2. Повідомлення
г
■
*
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3 . П о в ІДОМЛЄННЯ

розміщено на сторінці

107 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних
,
„
паперів та фондового ринку
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(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.centrenergo.com
(адреса сторінки)
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в мережі Інтернет
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09.06.2017
(дата)

В ідом ості про зм іну складу посадових осіб емітента

Зміни
(призначено,
Дата
вчинення звільнено, обрано
або припинено
дії
повноваження)
2

3

4

5

6

обрано

член Дирекції
(директор)
ПАТ
"Центренерго"

Тимець Зіновій Іванович

-

0

1

06.06.2017

Посада

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

Зміст інформації:
06.06.2017р. рішенням Наглядової ради ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 13/2017) обрано членом дирекції (директором)
ГІАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Тимця Зіновія Івановича у зв'язку із припиненням 30.05.2017р. Салимоном Михайлом Пантелейовичем повноважень
члена дирекції (директора) ПАТ "ЦГНТРГНГРГО" за власною заявою. Особа обрана строком на 1 (один) рік. Посади, які особа обіймала
останні п'ять років: 2016р. по сьогоднішній час - радник генерального директора, заступник директора з виробництва та технічної політики,
начальник департаменту з виробництва та технічної політики ПАТ “Центренерго”; 2015-2016р. - заступник начальника Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій та мереж Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж ДП НГК "Укренерго"; 20122015р. - заступник директора технічного з ремонту, заступник директора з виробництва та технічної політики ПАТ "Центренерго". Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі
емітента не володіє. Загальний стаж роботи становить 38 (тридцять вісім) років. Підстава обрання: звернення виконуючого обов'язки
Генерального директора ПАТ "ЦГНТРГНГРГО" ГромкаЯ.А.

