
 
 

 
Інформація 

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" 
 
 

 Акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" - Пайовим закритим 
недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом "Сьомий" Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821, 
місцезнаходження 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Д), якому належить 19 341 035 (Дев’ятнадцять 
мільйонів триста сорок одна тисяча тридцять п’ять) штук простих іменних акцій АТ 
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", що складає більш ніж 5% простих акцій Товариства,  у відповідності до ст. 38 
Закону України "Про акціонерні товариства" внесена пропозиція щодо питань, включених до порядку 
денного загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", скликаних на 15.04.2021 року, а саме щодо нових 
кандидатів до складу органів (наглядової ради та ревізійної комісії) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

 
I. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Наглядової ради 
Товариства", ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління 
активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821) пропонується для обрання наступний 
кандидат у члени Наглядової ради АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": 

 
(1) громадянин України Жуган Роман Володимирович: 
1979 року народження; 
кількість, тип та/або клас належних акцій АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": кандидат не володіє 

акціями Товариства; 
кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821), 
що є власником 19 341 035 шт. простих іменних акцій Товариства; 

кандидат не є незалежним директором. 
Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради  

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості. 
 
 

ІI. З включеного до порядку денного загальних зборів питання "Обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства", ПЗНВІФ "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління 
активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821) пропонуються для обрання наступні 
кандидати у члени Ревізійної комісії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": 

 
(1) громадянка України Петрикова Олена Анатоліївна: 
1968 року народження; 
місце роботи – ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", посада: директор департаменту економіки та 

фінансів; 
кількість, тип та/або клас належних акцій АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": кандидат не володіє 

акціями Товариства; 
Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ревізійної комісії  

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості. 
 
(2) громадянка України Герасименко Ганна Станіславівна: 
1965 року народження; 
місце роботи – ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", посада – головний бухгалтер; 
кількість, тип та/або клас належних акцій АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": кандидат є власником 1 

(одної) шт. простої іменної акції АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; 
Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ревізійної комісії  

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості. 
 

              
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 




