
 

 

  

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО” 
2. Код за ЄДРПОУ: 22767506 
3. Місцезнаходження: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70-15-59, ф. 67-06-67    
5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття  інформації: hoe.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ Положення Відомості 
про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства. 

 

ІІ. Текст повідомлення 

За даними отриманого 12.03.2018 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Хмельницькобленерго" станом на 
31.12.2017 року  для пiдготовки регулярної (рiчної) iнформацiї емiтента цiнних паперiв 
стало вiдомо про змiну власників 5-ти та бiльше вiдсоткiв простих iменних акцiй ПАТ 
"Хмельницькобленерго", а саме: 

1.Розмiр частки акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з 
управлiння активами "Реноме-2008" (код ЄДРПОУ 35690759, мiсцезнаходження: 01601, м. 
Київ, вул.Госпiтальна, буд.4-А) змiнився з 0% до 9,48% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 0% до 
9,48% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. До зазначених змiн акцiонер 
акцiями Товариства не володiв.  

2.Розмiр частки акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Венчурнi 
iнвестицiйнi проекти" (код ЄДРПОУ 32162871, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, 
вул.Госпiтальна, буд.4-А) змiнився з 2,73% до 9,25% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 2,73% до 
9,25% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. 

3.Розмiр частки акцiонера Приватне акцiонерне товариство "Енергопостачальна 
компанiя "Житомиробленерго" (код ЄДРПОУ 22048622, мiсцезнаходження: 10008, 
м.Житомир, вул. Пушкiнська, буд.32/8) змiнився з 9,40% до 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 
з 9,40% до 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, тобто пiсля змiн акцiонер акцiями 
Товариства не володiє. 

4. Розмiр частки акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВЛ 
ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 33309310, мiсцезнаходження: 10008, м.Житомир, вул. Пушкiнська, 
буд.32/8) змiнився з 6,51% до 0,0006% в загальнiй кiлькостi акцiй та з 6,51% до 0,0006% в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. 



                                                                                        

ІІІ. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
 
 

В.о. генерального директора                                            О.І.Козачук 


