
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 

2. Код за ЄДРПОУ 05424874 

3. Місцезнаходження 33013, м.Рiвне, вул. Князя Володимира, 
71 

4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69 42 05 (0362) 69 44 04 
5. Електронна поштова адреса INFO@ROE.VSEI.UA 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації www.roe.vsei.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
(протокол засiдання Наглядової ради № 29 вiд 07.09.2015 року) прийнято рiшення про дострокове 
припинення повноваження члена Наглядової ради Спектора Михайла Йосиповича з 07.09.2015 
року у зв'язку iз поданою ним заявою про дострокове припинення його повноважень як члена 
Наглядової ради за власним бажанням. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової 
ради та Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" з 29.04.2013року. Спектор Михайло 
Йосипович часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має. На посаду члена Наглядової ради замiсть особи, повноваження якої припинено, 
нiкого не обрано; Головою Наглядової ради обрано Лавренка Миколу Миколайовича. 

Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (протокол засiдання Наглядової ради №29 вiд 07.09.2015р.) у зв'язку з 
припиненням повноважень з 07.09.2015року Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" 
Спектора Михайла Йосиповича, з 08.09.2015 року обрано Головою Наглядової ради ПАТ 
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" Лавренка Миколу Миколайовича. Строк дiї повноважень - вiдповiдно до 
Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО". Лавренко Микола 
Миколайович часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакету акцiй, що 
належить: 0 акцiй. Протягом останнiх п'яти рокiв Лавренко М.М. обiймав посади: Перший Вiце-
Президент, член Наглядових рад. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
2. Найменування посади       Невмержицький Сергiй Миколайович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
08.09.2015 

(дата) 
 


