
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 I.С. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

02.03.2016   М.П.  

(дата) 

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

емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

69600, м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе,3 

4. Код за ЄДРПОУ 

00213428 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(061)270-39-00 (061)270-39-00 

6. Електронна поштова адреса 

ivan.grishko@ztr.com.ua 

 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.02.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 39 Бюлетень. Цiннi папери України. 02.03.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці ztr.com.ua в мережі Інтернет 02.03.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

№ з/п 
Дата обліку (за 

наявності) 

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

або акціонером 

Повне найменування 
юридичної особи - 

власника пакета акцій 
або зазначення 

" фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для юридичних 
осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 

банківського реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований іноземний 
суб'єкт господарської діяльності - 
для юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни (у 

відсотках до 
статутного капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  24.02.2016 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
«Компанiя з управлiння 
активами «Сварог Ессет 
Менеджмент», що дiє 
вiд свого iменi, але в 

iнтересах та за рахунок 
активiв Пайового 

закритого 
недиверсифiкованого 

венчурного 
iнвестицiйного фонду 

«Четвертий» Товариства 
з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
«Компанiя з управлiння 
активами «Сварог Ессет 

Менеджмент» 

33499232-233177 0.0000 48.6292 

Зміст інформації: 

Згiдно з iнформацiєю з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв, отриманого 24.02.2015 ПАТ "ЗТР" (надалi Товариство) вiд ПАТ 
"НДУ", розмiр пакету голосуючих акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 
33499232), що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Четвертий» (код за 
ЄДРIСI 233177) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Госпiтальна, 
12-Д), що складав 0 штук або 0 % в загальнiй кiлькостi акцiй (голосуючих акцiй) Товариства збiльшився на 1 074 826 606 штук акцiй (голосуючих акцiй), що становить 
48.6292 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, та 49.0825 в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. 

2  24.02.2016 
Товариство з 
обмеженою 

33499232-233821 0.0000 49.9900 



№ з/п 
Дата обліку (за 

наявності) 

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

або акціонером 

Повне найменування 
юридичної особи - 

власника пакета акцій 
або зазначення 

" фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для юридичних 
осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 

банківського реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований іноземний 
суб'єкт господарської діяльності - 
для юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни (у 

відсотках до 
статутного капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

вiдповiдальнiстю 
«Компанiя з управлiння 
активами «Сварог Ессет 
Менеджмент», що дiє 
вiд свого iменi, але в 

iнтересах та за рахунок 
активiв Пайового 

закритого 
недиверсифiкованого 

венчурного 
iнвестицiйного фонду 

«Сьомий» Товариства з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
«Компанiя з управлiння 
активами «Сварог Ессет 

Менеджмент» 

Зміст інформації: 

Згiдно з iнформацiєю з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв, отиманого 24.02.2015 ПАТ "ЗТР" (надалi Товариство) вiд ПАТ 
"НДУ" розмiр пакету голосуючих акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 
33499232), що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Сьомий» (код за 
ЄДРIСI 233821) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Госпiтальна, 
12-Д), що складав 0 штук або 0 % в загальнiй кiлькостi акцiй (голосуючих акцiй) Товариства збiльшився на 1 104 903 498 штук акцiй (голосуючих акцiй), що становить 
49.9900 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства, та 50.4560% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. 

3  24.02.2016 Karatano Limited HE 204598 24.9799 0.00000000045 

Зміст інформації: 

Згiдно з iнформацiєю з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв, отиманого 24.02.2015 ПАТ "ЗТР" (надалi Товариство) вiд ПАТ 
"НДУ", розмiр пакету голосуючих акцiй компанiї Karatano Limited (мiсцезнаходження: 4156, Кiпр, Лiмассол, Ламбру Константара,49, Като Полемiда), що складав 552 117 
732 шт.акцiй (голосуючих акцiй) Товариства або 24.9799 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 25,2127 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства 



№ з/п 
Дата обліку (за 

наявності) 

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

або акціонером 

Повне найменування 
юридичної особи - 

власника пакета акцій 
або зазначення 

" фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для юридичних 
осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 

банківського реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований іноземний 
суб'єкт господарської діяльності - 
для юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни (у 

відсотках до 
статутного капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

зменшився на 552 117 731 шт. акцiй (голосуючих акцiй) Товариства, та становить 1 шт. акцiй (голосуючих акцiй), що становить 0.00000000045 % в загальнiй кiлькостi акцiй 
( голосуючих акцiй) Товариства. 

4  24.02.2016 Zadano Limited HE 205391 25.0000 0.00000000045 

Зміст інформації: 

Згiдно з iнформацiєю з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв, отиманого 24.02.2015 ПАТ "ЗТР" (надалi Товариство) вiд ПАТ 
"НДУ" розмiр пакету голосуючих акцiй компанiї Zadano Limited (мiсцезнаходження: 1060, Кiпр, Нiкосiя, Пiндару, 27), що складав 552 562 500 шт. акцiй (голосуючих акцiй) 
Товариства або 25.0000 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 25,2331 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства зменшився на 552 562 500 шт. акцiй 
(голосуючих акцiй), та становить 1 шт. акцiй (голосуючих акцiй) що становить 0.00000000045 % в загальнiй кiлькостi акцiй ( голосуючих акцiй) Товариства. 

5  24.02.2016 Azidano Limited НЕ 205394 24.9900 0.00000000045 

Зміст інформації: 

Згiдно з iнформацiєю з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв, отиманого 24.02.2015 ПАТ "ЗТР" (надалi Товариство) вiд ПАТ 
"НДУ", розмiр пакету голосуючих акцiй компанiї Azidano Limited (мiсцезнаходження: Кiпр, Лiмассол, Арх. Макарiу III, Айос Павлос Корт, блок А, кв/офiс 711), що складав 
552 341 000 шт. акцiй (голосуючих акцiй) Товариства або 24.9900 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 25,2229 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства 
зменшився на 552 340 999 шт. акцiй (голосуючих акцiй), та становить 1 шт. акцiй (голосуючих акцiй) що становить 0.00000000045 % в загальнiй кiлькостi акцiй 
(голосуючих акцiй) Товариства. 

6  24.02.2016 Artamare Limited НЕ 204531 23.6487 0.0000 

Зміст інформації: 

Згiдно з iнформацiєю з перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв, отиманого 24.02.2015 ПАТ "ЗТР" (надалi Товариство) вiд ПАТ 
"НДУ" розмiр пакету голосуючих акцiй компанiї Artamare Limited (мiсцезнаходження: 3030, Кiпр, Лiмассол , Нафплiоу, 15), що складав 522 696 494 шт. акцiй (голосуючих 
акцiй) Товариства або 23.6487 % в загальнiй кiлькостi акцiй Товариства та 23,8692 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства зменшився на 522 696 494 шт. акцiй 
(голосуючих акцiй), та становить 0 шт. 0 % вiд загальнiй кiлькостi акцiй (голосуючих акцiй) Товариства. 

 


