
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044
5. Електронна поштова адреса: kanc@ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.ztoe.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 
біржі

ІІ. Текст Повідомлення 

Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі:  26.04.2018р. 
До АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 25.04.2018р. надійшло повідомлення від ПАТ «Фондова бiржа
ПФТС» про те, що рішенням № 180425/00002 від 25 квітня 2018р. оперційного управління ПАТ
"Фондова біржа ПФТС", облiгацiї  вiдсотковi iменнi серiї  С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" на
підставі  пункту 5.38.Правил  ПАТ  "Фондова  біржа  ПФТС"  прийнято  рішення  перевести  з
категорії позалістингових цінних паперів до 2 рівня лістингу біржового реєстру. Дане рішення
набирає чинностi з 26 квітня 2018 р. Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких
вчинена дія - 100000000 гривень, кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 100000 штук.
Співвідношення частки у загальній кількості  цінних паперів,  включених до 2 рівня лістингу
біржового реєстру до загального розміру конкретного випуску цінних паперів ( у відсотках) -
100%.Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування
органу,  що  здійснив  державну  реєстрацію  випуску  цінних  паперів,  включених  до  2  рівня
лістингу  біржового  реєстру:  23  червня  2017  року,№27/2/2017,  Нацiональна  комiсiя  з  цiнних
паперiв  та  фондового  ринку.  Тип  цінних  паперів,  включених  до  2  рівня  лістингу  біржового
реєстру:  облігація  підприємства  відсоткова  бездокументарна  іменна.  Правлінням  АТ
"ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  було  прийнято  рішення  про  включення  облiгацiй  вiдсоткових
iменних серiї С АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" в лістинг ПАТ "Фондова біржа ПФТС".

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління Шекета О.М.

26.04.2018


