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

Шуклiн Леонiд Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

01.11.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «ПIВДЕНТРАНСЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69015, м. Запорiжжя, провулок ВОЛОГОДСЬКИЙ, будинок 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00110993
5. Міжміський код та телефон, факс
(061) 279-13-12 (061) 279-13-53
6. Електронна поштова адреса
energo@ute.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2018
(дата)

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

№209(2962) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

01.11.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.yte.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

01.11.2018
(дата)

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

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2018

припинено
повноваження

Голова
наглядової
ради
(акцiонер)

Маркiна Юлiя Юрiївна

д/н

3.3055

Зміст інформації:
Повноваження Голови наглядової ради Маркiної Юлiї Юрiївни (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено
30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р. ) у зв`язку з закiнченням термiну повноважень.Володiє часткою акцiй Товариства у розмiрi
3,3055%, що складає 13222,07 грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi — 3 (три) роки. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « АКЦIОНЕРНА
КОМПАНIЯ «ПIВДЕНТРАНСЕНЕРГО» (протокол вiд 30.04.2018р.).

30.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради
(акцiонер)

Кулешов Анатолiй
Павлович

д/н

0.109555

Зміст інформації:
Повноваження члена наглядової ради Кулешова Анатолiя Павловича (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних)
припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р. ) у зв`язку з закiнченням термiну повноважень.Володiє часткою акцiй Товариства у
розмiрi 0,109555%, що складає 438,22 грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi — 3 (три) роки. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «ПIВДЕНТРАНСЕНЕРГО» (протокол вiд 30.04.2018р.).
30.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової

Власов Олександр
Анатолiйович

д/н

0

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

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

ради
(представник
акцiонера)
Зміст інформації:
Повноваження члена наглядової ради Власова Олександра Анатолiйовича (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних)
припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р. ) у зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — 3 (три) роки. Рiшення
прийнято Черговими загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ
«ПIВДЕНТРАНСЕНЕРГО» (протокол вiд 30.04.2018р.).

30.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради
(акцiонер)

Носiк Iрина Леонiдiвна

д/н

0.13041

Зміст інформації:
Повноваження члена наглядової ради Носiк Iрини Леонiдiвни (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено
30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р. ) у зв`язку з закiнченням термiну повноважень.Володiє часткою акцiй Товариства у розмiрi
0,13041%, що складає 521,64 грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi — 3 (три) роки. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « АКЦIОНЕРНА
КОМПАНIЯ «ПIВДЕНТРАНСЕНЕРГО» (протокол вiд 30.04.2018р.).

30.04.2018

обрано

Зміст інформації:

Голова
наглядової
ради
(акцiонер)

Маркiна Юлiя Юрiївна

д/н

3.3055

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

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Голова наглядової ради Маркiна Юлiя Юрiївна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата
вчинення дiї 30.04.2018)р. замiсть Маркiної Юлiї Юрiївни. Володiє акцiями Товариства у розмiрi 3,3055%, що складає 13222.07 грн.. Є
акцiонером Товариства. Не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на якiй обрано —
3 (три) роки. iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- вiдсутня. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «ПIВДЕНТРАНСЕНЕРГО» (протокол вiд 30.04.2018р.)

30.04.2018

обрано

Член
Наглядової
ради
(акцiонер)

Скляр Олег Анатолiйович

д/н

0.12601

Зміст інформації:
Член наглядової ради Скляр Олег Анатолiйович (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата
вчинення дiї 30.04.2018)р. замiсть Власова Олександра Анатолiйовича. Володiє акцiями Товариства у розмiрi 0,12601%, що складає 504,06 грн..
Є акцiонером Товариства. Не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на якiй обрано
— 3 (три) роки. iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- вiдсутня. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «ПIВДЕНТРАНСЕНЕРГО» (протокол вiд 30.04.2018р.)

30.04.2018

обрано

Член
Наглядової
ради
(акцiонер)

Шуклiна Галина
Василiвна

д/н

0.01988

Зміст інформації:
Член наглядової ради Шуклiна Галина Василiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата
вчинення дiї 30.04.2018)р. замiсть Носiк Iрини Леонiдiвни. Володiє акцiями Товариства у розмiрi 0,01988%, що складає 79,52 грн.. Є
акцiонером Товариства. Не є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на якiй обрано —
3 (три) роки. iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- вiдсутня. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами

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

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

акцiонерiв ПАТ «АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «ПIВДЕНТРАНСЕНЕРГО» (протокол вiд 30.04.2018р.)

