Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
15.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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)
Генеральний директор

Клейнер Iгор Саулович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, Запорізька обл., м. Запорiжжя, Днiпровське шосе,3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00213428
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)270-39-00 (061)270-30-83
6. Адреса електронної пошти
irina.shapovalova@ztr.com.ua
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового
ztr.com.ua
15.04.2019
ринку
(адреса
сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
Зміни (призначено,
вчинення
звільнено, обрано або
дії
припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або
повне найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний
Розмір частки в
код юридичної
статутному капіталі
особи
емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Коротка Ганна Лукiвна

д/в

0.00000000045

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗТР" за результатом прийнятого Зборами рiшення щодо затвердження нової редакцiї положення
«Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», прийнято рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Короткої Ганни Лукiвни, яка володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради
Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 18 мiсяцiв.
12.04.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Машковцев Сергiй Вячеславович

д/в

0.00000000045

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗТР" за результатом прийнятого Зборами рiшення щодо затвердження нової редакцiї положення
«Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», прийнято рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради Машковцева Сергiя Вячеславовича, який володiє
часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової
ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 18 мiсяцiв.
12.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Паладiй Iгор Володимирович

д/в

0.00000000045

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗТР" за результатом прийнятого Зборами рiшення щодо затвердження нової редакцiї положення
«Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», прийнято рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради Паладiя Iгоря Володимировича, який володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради
Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 18 мiсяцiв.
12.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Романенко Микола Володимирович

д/в

0.00000000045

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗТР" за результатом прийнятого Зборами рiшення щодо затвердження нової редакцiї положення

Дата
Зміни (призначено,
вчинення
звільнено, обрано або
дії
припинено повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або
повне найменування юридичної
особи

3

4

Ідентифікаційний
Розмір частки в
код юридичної
статутному капіталі
особи
емітента (у відсотках)
5

6

«Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», прийнято рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради Романенко Миколи Володимировича, який володiє
часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової
ради Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 18 мiсяцiв.
12.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Рибалко Олександр Вiкторович

д/в

0.00000000045

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗТР" за результатом прийнятого Зборами рiшення щодо затвердження нової редакцiї положення
«Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор», прийнято рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради Рибалко Олександра Вiкторовича, який володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0.00000000045%. Рiшення прийнято у зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради
Товариства. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi складає 18 мiсяцiв.
12.04.2019

обрано

член Наглядової ради

Коротка Ганна Лукiвна

д/в

0.00000000045

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з
припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», у зв’язку з чим Коротку
Ганну Лукiвну, яка є акцiонером ПрАТ "ЗТР" та володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% обрано на посаду Члена
Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади, якi обiймала
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту з правових питань, член Наглядової ради.
12.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Машковцев Сергiй Вячеславович

д/в

0.00000000045

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з
припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», у зв’язку з
чимМашковцева Сергiя Вячеславовича, який є акцiонером ПрАТ "ЗТР" та володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045%
обрано на посаду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття
цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, головний юрисконсульт,

Дата
Зміни (призначено,
вчинення
звільнено, обрано або
дії
припинено повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або
повне найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний
Розмір частки в
код юридичної
статутному капіталі
особи
емітента (у відсотках)

3

4

5

6

Паладiй Iгор Володимирович

д/в

0.00000000045

директор департаменту з управлiння активами, голова Наглядової ради.
12.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з
припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», у зв’язку з чим Паладiя
Iгоря Володимировича, який є акцiонером ПрАТ "ЗТР" та володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% обрано на
посаду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з економiчної безпеки, провiдний фахiвець з економiчної безпеки, провiдний
фахiвець з економiчної безпеки фiнансово-економiчного вiддiлу, член Наглядової ради.
12.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Романенко Микола Володимирович

д/в

0.00000000045

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з
припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», у зв’язку з чим
Романенко Миколу Володимировича, який є акцiонером ПрАТ "ЗТР" та володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045%
обрано на посаду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття
цiєї iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, провiдний юрисконсульт, член Наглядової ради.
12.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Рибалко Олександр Вiкторович

д/в

0.00000000045

Зміст інформації:
12.04.2019 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗТР» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з
припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «ЗТР», у зв’язку з чим Рибалко
Олександра Вiкторовича, який є акцiонером ПрАТ "ЗТР" та володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ «ЗТР» в розмiрi 0.00000000045% обрано на
посаду Члена Наглядової ради. Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї
iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк, на який особу призначено на посаду складає 3 роки. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт, член Наглядової ради.

