
Зміст 

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X 
2. Основні відомості про випущені акції X 
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)  
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента  
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X 

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність 
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X 
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
8. Квартальна фінансова звітність емітента  
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

 

11. Примітки: 
Пункт: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створенi юридичних осiб" не вiдмiчений, тому що 
Товариство не брало участь в створенi юридичних осiб. 
Пункт "Облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi (за звiтний перiод)" не вiдмiчений, тому 
що Товариство облiгацiї за звiтний перiод не випускало.  
Пункт "Похiднi цiннi папери емiтента" не вiдмiчений, тому що Товариство похiднi цiннi папери 
не випускало.  
Посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. Облiгацiї не випускались. Iншi цiннi 
папери емiтентом не випускались. 
Згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №713 вiд 06.08.12р. "Про передачу Фондовi 
державного майна пакетiв акцiй публiчних акцiонерних товариств" 100% акцiй ПАТ 
"Днiпродзержинська ТЕЦ" передано з 08.08.2012р. з НАК "Нафтогаз України" до Фонду 
державного майна України для подальшої їх приватизацiї. 
Наказом Фонду державного майна України вiд 29.08.2012р. № 3393 про пiльговий продаж акцiй 
ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ" у листопадi-груднi 2012р. у Товариствi проведений пiльговий 
продаж акцiй ПАТ "Днiпродзержинська ТЕЦ". 
Керiвника i членiв Наглядової ради Товариства Акцiонером Товариства не призначено (не 
обрано). 
Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Днiпродзержинська 
теплоелектроцентраль» вiд 10 вересня 2013 року не вiдбулися у зв’язку з ненадходженням вiд 
Кабiнету мiнiстрiв України погодження позицiї представника Фонду державного майна 
України.  
 


