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.
Виконуючий обов’язки
Генерального директора
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Коземко Олег Миронович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

10.05.2017

' ‘V A.

(дата)

Особлива інформація емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма
Публічне 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

10.05.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

87 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку»

12.05.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.centrenergo.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

12.05.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

обрано

Г олова
Наглядової ради
ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Асташев Євген
Вікторович

-

0

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

05.05.2017

Зміст інформації:

05.05.2017р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №11/2017) Асташева Євгена Вікторовича - директора Департаменту
управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України обрано Головою Наглядової
ради ПАТ «Центренерго». Особа обрана до наступних річних Загальних зборів. До складу Наглядової ради ПАТ «Центренерго» був обраний
25.04.2017р. річними загальними зборами, як представник акціонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи - Фонду державного майна
України, що володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Особа 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:2015р. по сьогоднішній час - директор Департаменту Фонду державного майна України, 2012р. - 2015р. начальник Управління Фонду державного майна України. Загальний стаж роботи становить 35 (тридцять п'ять) років.

05.05.2017

обрано

Заступник голови
Наглядової ради
ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Візір Олександр
Сергійович

-

0

Зміст інформації:

05.05.2017р. рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» (протокол №11/2017) Візіра Олександра Сергійовича - заступника директора
Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави - начальника Управління корпоративних прав
держави Фонду державного майна України обрано заступником голови Наглядової ради ПАТ «Центренерго». Особа обрана до наступних
річних Загальних зборів. До складу Наглядової ради ПАТ «Центренерго» був обраний 25.04.2017р. позачерговими загальними зборами, як

Дата
вчинення
ДІЇ

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)
2

1

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

представник акціонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи - Фонду державного майна України, що володіє часткою у розмірі 78,289% у
статутному капіталі Товариства. Особа 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: 2016р. по сьогоднішній
час - заступник директора Департаменту-начальник Управління, заступник начальника відділу Фонду державного майна України, заступник
начальника управління-начальник відділу Київської міської ради; 2015р. - 2016р. - заступник начальника управління-начальник відділу
Київської міської ради, помічник-консультант народного депутата України, юрисконсульт ТОВ «Градбуд-1»; 2013р. - 2015р. - юрисконсульт
ТОВ «Градбуд-1», юрисконсульт ТОВ «Акцепт логистик груп»; 2012р. - 2013р. - юрисконсульт ТОВ «Акцепт логистик груп», юрисконсульт
ТОВ «Смарткарти та системи». Загальний стаж роботи становить 7 (сім) років.
05.05.2017

припинено
повноваження

Член дирекції
(директор) ПАТ
«Центренерго»

Салимон Михайло
Пантелейович

-

0.000812

Зміст інформації:

05.05.2017р. Наглядовою радою ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" (протокол № 11/2017) прийнято рішення про припинення повноважень члена
дирекції (директора) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" Салимона Михайла Пантелейовича 30.05.2017 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у розмірі 0,000812 % у статутному капіталі емітента.
Особа обіймала посаду члена дирекції (директора) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" з 26.09.2016 р. по 30.05.2017р. Підстава припинення повноважень:
заява Салимона М.П.
Замість Салимона М.П. на посаду члена дирекції (директора) ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" іншу особу не обрано.

