
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна 
компанія "Житомиробленерго" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22048622 
1.4. Місцезнаходження емітента: 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0412402059, 0412402044 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc@co.ztoe.com.ua 
1.7. Веб-сайт емітента: www.ztoe.com.ua 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: відсутня 
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій 

 
2. Текст повідомлення 

Інформація про зміну власників акцій,  яким належить 10  і більше відсотків голосуючих 
акцій:  
- дата повідомлення емітента ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" про зміну 
власників акцій, яким належать більше 10 відсотків голосуючих акцій – 22.11.2012 р.;  
- повне найменування - VS Energy International N.V., ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 
34167415, місцезнаходження юридичної особи - Netherlands, 1015 Амстердам Кайзерсграхт, 
62-64, розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 91,62%, розмір частки акціонера після 
зміни пакета акцій 87,13% ;  
- підстава зміни пакета власника акцій - відчуження акцій емітента. 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 - 22.11.2012 VS Energy International 
N.V. 34167415 91.62 87.13 

Інформація «Дата зміни» в таблиці не заповнена, оскільки інформація розкривається на 
підставі реєстру депозитарію, отриманого на запит емітента. 

3. Підпис 
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність відомостей, що містяться в 
повідомленні.  

        _______________________                                                       А.В. Левицький 
                                                                           (підпис)                                                                                                (ініціали та прізвище керівника) 
3.2. Найменування посади                                                                                    Голова Правління 
 
                                                    М.П.                                                           26 листопада 2012 року 


