Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
18.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

1
(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
www.ztr.com.ua 18.04.2019
ринку
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Ринкова вартість
Вартість активів емітента Співвідношення ринкової вартості майна або Адреса сторінки власного веб-сайту, на
Дата
№
майна або послуг, що є за даними останньої річної
послуг, що є предметом правочину, до
якій розміщений протокол загальних
прийняття
з/п
предметом правочину фінансової звітності (тис. вартості активів емітента за даними останньої зборів акціонерів/засідання наглядової
рішення
(тис. грн)
грн)
річної фінансової звітності (у відсотках)
ради, на яких/якому прийняте рішення
1

2

3

4

5

1

16.04.2019

367299.80

4127348

8.90

6

Зміст інформації:
16.04.2019 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ "ЗТР" значного правочину, предметом якого є внесення змiн до
генеральної кредитної угоди, вартiсть правочину: 367299,80 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 4127348
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗТР": 8.90%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту
13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що приймали участь у засiданнi - 5, що проголосували "за"
прийняття рiшення - 5, "проти" - 0.
2

16.04.2019

363592.89

4127348

8.81

Зміст інформації:
16.04.2019 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ "ЗТР" значного правочину, предметом якого є внесення змiн до
кредитного договору, вартiсть правочину: 363592.89 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 4127348 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗТР": 8.81%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1
роздiлу 13 статуту ПрАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що приймали участь у засiданнi - 5, що проголосували "за"
прийняття рiшення - 5, "проти" - 0.
3

16.04.2019

90511

4127348

2.19

Зміст інформації:
16.04.2019 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ "ЗТР" значного правочину, предметом якого є внесення змiн до
iпотечного договору. Вартiсть правочину: 90511 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 4127348 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗТР": 2.19%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1
роздiлу 13 статуту ПрАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження
нерухомого майна. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що приймали участь у засiданнi - 5, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5, "проти" - 0.
4

16.04.2019

118309

4127348

2.87

Зміст інформації:
16.04.2019 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПрАТ "ЗТР" значного правочину, предметом якого є внесення змiн до договору
застави. Вартiсть правочину: 118309 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк складає 4127348 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "ЗТР": 2,87%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту
ПрАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що приймали участь у засiданнi - 5, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5,
"проти" - 0.

