
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 факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі 
     

   2. Текст повідомлення 
      До ПАТ "ЕК "Житомиробленерго” 27.02.2013р. електронною поштою надійшло повідомлення від ПАТ "Київська міжнародна фондова 
біржа" про те, що згідно Протоколу № 51 Засідання Котирувальної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 27.02.2013 року 
було ухвалено: «Внести у другий рівень лістингу облігації відсоткові іменні серії В ПАТ "ЕК "Житомиробленерго” (код ЄДРПОУ 
22048622)»  
      Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі:  
      - дата рішення та назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів 
емітента, найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента: 25.02.2013 р., Правління ПАТ "ЕК 
"Житомиробленерго” прийняло рішення щодо внесення до другого рівня лістингу облігацій відсоткових іменних серії В ПАТ "ЕК 
"Житомиробленерго” (код ЄДРПОУ 22048622)» в ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа";  
      - дата прийняття фондовою біржею рішення про лістинг - 27.02.2013 р.;  
      - дата лістингу - 27.02.2013 р.;  
      - найменування фондової біржі - ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа";  
      - вид, тип, форма випуску та форма існування, номінальна вартість та кількість цінних паперів, внесених у лістинг - відсоткові іменні 
облігації серії В, бездокументарної форми існування, кількістю 100 000 штук, номінальна вартість однієї облігації - 1000,00 грн.; загальна 
номінальна вартість облігацій серії "В" - 100 000 тис. грн.  
      - співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів внесених у лістинг до загальної кількості цінних паперів конкретного випуску - 
100%;  
      - дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію 
випуску цінних паперів внесених у лістинг - 21 лютого 2008 року, № 189-1/2/08; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;  
      - вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників - в лістингу ПАТ "Київська міжнародна фондова 
біржа" залишились облігації іменні відсоткові бездокументарні серії А, 6000 штук номінальною вартістю 1000 грн., власники мають права 
відповідно до проспекту емісії;  
    



 
Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі 

№ 
з/п 

Дія 
(лістинг/ 
делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу) 

Найменування 
фондової 

біржі 
Дата дії 

Вид 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія 

Номінальна 
вартість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 
вчинена дія 
(тис. грн) 

Кількість 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія 

(шт.) 

Частка 
від 

розміру 
статутного 
капіталу, 

яку 
складають 

цінні 
папери, 

щодо яких 
вчинена 

дія 
(відсотки) 

Дата 
реєстрації 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо 
яких 

вчинена 
дія 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія 

Найменування 
органу, 

що здійснив 
державну 

реєстрацію 
випуску цінних 

паперів, 
щодо яких 
вчинена дія 

Тип, форма 
існування 

цінних паперів, 
щодо яких 
вчинена дія 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Лістинг 
ПАТ " Київська 
міжнародна 
фондова біржа" 

27.02.2013 облігації 1 100000 326,8 21.02.2008 189-1/2/08 

Державна комісія 
з цінних паперів 
та фондового 
ринку 

Облігації відсоткові 
іменні серії В, 
бездокументарна 

В таблиці в колонці 6 "Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія" вказана номінальна вартість одного цінного паперу. 
 

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.                                                                                     27 лютого 2013 року 
 


