
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або 
уповноваженої особи емітента)

Голова 
Правління                           
Фінансовий директор

Ільницький М.В.                                     
Сорока І.В.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження 14000, Чернiгiвська, м.Чернігів, вул.Гонча, 40
4. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

22815333

5. Міжміський код та 
телефон, факс

0462 654-559, 0462 654-559

І. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство

6. Адреса електронної пошти kanc@energy.cn.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_
shareholders

(URL-адреса веб-сайту)
13.04.2021

(дата)

(Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

13.04.2021

№ 107.101-10
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення 
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення 
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності 
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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№
з/п

Ідентифікаційний код юридичної 
особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи - нерезидента)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 

депозитарію цінних 
паперів або 
акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або найменування юридичної особи 

власника (власників) акцій

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу)

1 42 3 5 6
1 33499232-23382112.04.2021 Пайовий закритий недиверсифікований 

венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління 
активами «Сварог Ессет Менеджмент»

Дата отримання інформації: 12.04.2021;
12.04.2021 АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" отримало від Центрального депозитарія цінних паперів ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.
Відповідно до інформації з вказаного переліку, відбулися наступні зміни: розмір відсотка акціонера Пайовий закритий недиверсифікований венчурний 
інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» код 33499232-233821 та 
який володіє більше 5% статутного капіталу емітента, змінився з  7,296651% на 7,296655 % статутного капіталу емітента (дія набуття невідома).
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета - 8706220 акцій, становив 7,296651%;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета - 8706225 акцій, становить 7,296655%.
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він 
дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють 
спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: дані відсутні.
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): дані відсутні.;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: дані відсутні.

Зміст інформації:

7,296651 7,296655
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