Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний директор

Клейнер Iгор Саулович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.01.2014
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента:
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор"
1.2 Організаційно-правова форма емітента:
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
00213428
1.4 Місцезнаходження емітента:
69600, м. Запорiжжя, Ленiнський район, Днiпропетровське ш
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента:
8(061)270-39-00 8(061)270-39-00
1.6 Електронна поштова адреса емітента:
ivan.grishko@ztr.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

15.01.2014
(дата)

2.2. Повідомлення
опубліковано у
2.3. Повідомлення розміщено на
сторінці

11 Вiдомостi НКЦПФР

17.01.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

ztr.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.01.2014
(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Код за ЄДРПОУ - для юридичних
осіб - резидентів або
Повне найменування
ідентифікаційний код з
юридичної особи торговельного, судового або
власника пакета акцій
банківського реєстру країни, де
або зазначення
офіційно зареєстрований іноземний
"фізична особа"
суб'єкт господарської діяльності для юридичних осіб - нерезидентів

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення
емітента особою, що
здійснює облік права
власності на акції в
депозитарній системі
або акціонером

1

2

3

4

5

1

15.01.2014

15.01.2014

KARATANO LIMITED

HE 204598

Розмір частки
акціонера до зміни (у
відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки
акціонера після зміни
(у відсотках до
статутного капіталу)

6

7

24.9898

24.9799

Зміст інформації:
15.01.2014 ПАТ "ЗТР" (надалi - Товариство) отримало вiд ПАТ "НДУ" iнформацiйну довiдку про акцiонерiв якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу
емiтента, внаслiдок чого Товариству стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:
- пакет акцiй компанiї KARATANO LIMITED, HE 204598, що розташована за адресою: Республiка Кiпр, м. Лiмассол, вул. Лампроу Константара, 49, Като Полемiда,
Лимассол 4156, зменшився та становить 552 117 732 штук акцiй, що вiдповiдає 24,9799 % статутного капiталу Товариства.
До наведених вище змiн, пакет акцiй компанiї KARATANO LIMITED становив 552 336 232 штук акцiй, що вiдповiдає 24,9898% статутного капiталу Товариства.
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