
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя 

"Житомиробленерго" 

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622 

3. Місцезнаходження: 10008 місто Житомир, вул. Пушкінська, 32/8 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 402059, (0412) 402040 

5. Електронна поштова адреса: kanc@co.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, коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів: 25.01.2016 року. До ПАТ 

"ЕК "Житомиробленерго" 25.01.2016р. надійшло повідомлення від ПАТ "Київська міжнародна 

фондова біржа" про те, що згідно з протоколом №11 засідання Правління ПАТ "Київська 

міжнародна фондова біржа" від 25.01.2016 року було прийнято рішення: "Виключити акції 

прості іменні ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" з  біржового реєстру (другого рівня лістингу) у 

зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу на підставі пункту 6.5 

Правил ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" та залишити акції прості іменні ПАТ "ЕК 

"Житомиробленерго" у біржовому списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" у 

категорії "позалістингові цінні папери" до 25.01.2017 року (включно)." Делістинг 25.01.2016 

року акції прості іменні бездокументарної форми існування загальною номінальною вартістю 30 

599 635 грн. кількістю 122 398 540 шт. (Випуск зареєстрований Державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку 13 липня 2010 року, номер свідоцтва №529/1/10). Співвідношення 

(у відсотках) кількості цінних паперів виключених з лістингу до загального розміру конкретного 

випуску цінних паперів - 100%. 

У лiстингу ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" продовжують перебувати облiгацiї 

пiдприємств процентнi iменнi серії B ПАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" у кiлькостi 100 000 

штук, загальною номiнальною вартiстю 100 000 000 грн. Права власникiв цінних паперів не 

змiнилися. 

 

 

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. 

26.01.2016 


