
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 
1.Загальні відомості. 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство " Рiвнеобленерго" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство. 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05424874. 
1.4. Місцезнаходження емітента:33013,  м.Рівне, вул.Князя Володимира, 71. 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0362 694205, 0362 694404 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: INFO.RОE@aes-ua.com 

1.7.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.aes-ukraine.com 

1.8. Вид особливої інформації:: Відомості про зміни складу посадових осіб емітента. 

2. Текст інформації 
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публічного акцiонерного товариства  " АЕС 
Рiвнеобленерго",  якi вiдбулися 29 квiтня 2013 року (протокол б/н від 29.04.2013 р.), у зв"язку з 
переобранням складу Наглядової ради, вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента: 
- звiльнено з посади голови Наглядової ради ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго"  Джумаєва Альфія Барієвна 
(паспорт Р 5570589, виданий Міністерством юстиції Республіки Казахстан, 07.12.2007 року). Часткою в 
статутному фондi емiтента  не володiє, перебувала на посадi з 23.04.2009року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.  
-  звiльнено з посади члена Наглядової ради ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" Бондаренко Аліна Володимирівна 
(паспорт СР № 606668, виданий Сарненським РВ УМВСУ в Рівненській області, 07.10.1999року).Часткою в 
статутному фондi емiтента не володiє, перебувала на посадi з 06.11.2009року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
- звiльнено з посади члена Наглядової ради ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" Лиса Наталя Вікторівна (паспорт 
ЕЕ № 780962, виданий Євпаторійським МВ ГУ МВС України в Криму, 15.10.2002року).Часткою в 
статутному фондi емiтента не володiє, перебувала на посадi з 25.10.2007року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.  
-  призначено на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Рiвнеобленерго" Спектор Михайло Йосипович 
(паспорт ТТ № 112249, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у м.Києві, 21.06.2012 року). Часткою в 
статутному фондi емiтента не володiє. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Протягом своєї 
дiяльностi обiймав посади: президент ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна». Призначений з 29.04.2013 
року на три роки, згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 
- призначено на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Рiвнеобленерго"  VS ENERGY INTERNATIONAL 
N.V. (ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.) (дані щодо ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ відсутні). Розмiр 
пакету акцiй, що належить: 10 акцiй, що складає частку в статутному фондi емiтента в розмірі 0,000012%. 
Призначений з 29.04.2013 року на три роки, згiдно Статуту товариства.  
- призначено на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Рiвнеобленерго"   Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33947089). 
Розмiр пакету акцiй, що належить: 10 акцiй, що складає частку в статутному фондi емiтента в розмірі 
0,000012%. Призначений з 29.04.2013 року на три роки, згiдно Статуту товариства.  
Згідно рішення Наглядової ради (протокол №01 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівнеобленерго від 
29.04.2013 р.) прийнято рішення: 
- обрати Головою Наглядової ради Спектора Михайла Йосиповича,  (паспорт ТТ № 112249 виданий 
Дарницьким РУ ГУ МВС України у м.Києві, 21.06.2012 року). Часткою в статутному фондi емiтента не 
володiє. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: президент 
ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна». Призначений з 29.04.2013 року на три роки, згiдно Статуту 
товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що 
вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. Голова Правлiння - Кухтiй Вадим Юрiйович. 
 
 
 
 


