
 
 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  
Публічне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» 
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Публічне акціонерне товариство 
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
00213428  
 
1.4. Місцезнаходження емітента 
69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3  
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(061) 2703248, (061) 2703083  
 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 Roman.Scherbakha@ztr.ua 
 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації  
Відсутня 
 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні 
папери відповідно до вимог розділу III цього Положення  

 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 
2. Текст повідомлення 

 
22.04.2011р. Товариством виявлено, що з технічних причин в iнформацiї «Повідомлення про зміну 
складу посадових осіб емітента», яку розміщено у стрiчцi новин (сайт www.stockmarket.gov.ua) 
11.04.2011р. 19:01:00 та у офiцiйному друкованому виданнi – «Вiдомостi Державної комiсiї з цінних 
паперів та фондового ринку» № 69 (1074) вiд 13.04.2011р., було припущено помилки. У зв'язку iз цим 
розміщується виправлена iнформацiя: 
 
«Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗТР» від 08.04.2011р. (Протокол № 26) у 
зв’язку із переобранням відбулися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства, а саме: 
 
1. Звільнено: 
 
- З посади Голови Наглядової ради компанію «Tregory Holdings Limited», представлену 
уповноваженою особою, що перебувала на посаді Голови наглядової ради з 18.01.2010р., а на посаді 
члена Наглядової ради з 17.11.2009 року. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства, яка 
складає 0,000504%. У зв’язку із тим, що компанія «Tregory Holdings Limited» є юридичною особою, 
iнформацiя про її паспортні дані, iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. 
 
На посаду Голови Наглядової ради замість звільненої особи нікого не призначено. 
 
- З посади члена Наглядової ради компанію «Energy Standard Group S.A.», представлену 
уповноваженою особою, що перебувала на посаді члена Наглядової ради з 17.11.2009 року (у період з 
25.11.2009р. по 18.01.2010р. перебувала на посаді Голови Наглядової ради). Володіла часткою в 
статутному капіталі Товариства, яка складає 0,00000452%. У зв’язку із тим, що компанія «Energy 
Standard Group S.A.» є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона 
обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
наводиться. 
 
- З посади члена Наглядової ради компанію «Jersonet Group Іnc.», представлену уповноваженою 
особою, що перебувала на посаді члена Наглядової ради з 17.11.2009 року. Володіла часткою в 
статутному капіталі Товариства, яка складає 0,00000452%. У зв’язку із тим, що компанія «Jersonet 



Group Іnc.» є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала 
протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. 
 
- З посади члена Наглядової ради компанію «Trade-Invest Group Ltd.», представлену уповноваженою 
особою, що перебувала на посаді члена Наглядової ради з 17.11.2009 року. Володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства, яка складає 0,0000005%. У зв’язку із тим, що компанія «Trade-Invest 
Group Ltd.» є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала 
протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. 
 
- З посади члена Наглядової ради компанію «Craftex Ltd.», представлену уповноваженою особою, що 
перебувала на посаді члена Наглядової ради з 17.11.2009 року. Володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства, яка складає 0,0000005%. У зв’язку із тим, що компанія «Craftex Ltd.» є юридичною 
особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та 
наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. 
 
- З посади Голови Ревізійної комісії компанію «METROIMPEX LTD.», представлену уповноваженою 
особою, що перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії з 19.04.2010 року. Володіла часткою в 
статутному капіталі Товариства, яка складає 0,0000005%. У зв’язку із тим, що компанія «METROIMPEX 
LTD.» є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала протягом 
своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. 
 
На посаду Голови Ревізійної комісії замість звільненої особи нікого не призначено. 
 
- З посади члена Ревізійної комісії компанію «TECHNOLUX LTD.», представлену уповноваженою 
особою, що перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 19.04.2010 року. Володіла часткою в 
статутному капіталі Товариства, яка складає 0,000002%. У зв’язку із тим, що компанія «TECHNOLUX 
LTD.» є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала протягом 
своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. 
 
- З посади члена Ревізійної комісії компанію «Tanner International Group Limited», представлену 
уповноваженою особою, що перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 19.04.2010 року. Володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства, яка складає 0,0000005%. У зв’язку із тим, що компанія 
«Tanner International Group Limited» є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi 
посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не наводиться. 
 
- З посади члена Ревізійної комісії компанію «KEDART FINANCE LIMITED», представлену 
уповноваженою особою, що перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 19.04.2010 року. Володіла 
часткою в статутному капіталі Товариства, яка складає 0,00000452%. У зв’язку із тим, що компанія 
«KEDART FINANCE LIMITED» є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi 
вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
наводиться. 
 
- З посади члена Ревізійної комісії Линду Світлану Іванівну (паспорт СВ №154689, виданий 
Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 29.01.2000р.). Перебувала на посаді члена 
Ревізійної комісії з 19.04.2010 року. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства, яка складає 
0,00031%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
 
2. Призначено: 
 
- Компанію «KARATANO LIMITED» юридичну особу – акціонера Товариства на посаду члена 
Наглядової ради. Розмір пакета акцій Товариства, які належать компанії «KARATANO LIMITED», 
складає 24,9898%. У зв’язку із тим, що компанія «KARATANO LIMITED» є юридичною особою, 
iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 
статуту Товариства обрано на три роки. 
 
- Компанію «ARTAMARE LIMITED» юридичну особу – акціонера Товариства на посаду члена 
Наглядової ради. Розмір пакета акцій Товариства, які належать компанії «ARTAMARE LIMITED», 
складає 23,6487%. У зв’язку із тим, що компанія «ARTAMARE LIMITED» є юридичною особою, 
iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 
статуту Товариства обрано на три роки. 
 
- Компанію «AZIDANO LIMITED» юридичну особу – акціонера Товариства на посаду члена Наглядової 
ради. Розмір пакета акцій Товариства, які належать компанії «AZIDANO LIMITED», складає 24,9899%. 
У зв’язку із тим, що компанія «AZIDANO LIMITED» є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi 



данi, iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не наводиться. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на 
три роки. 
 
- Компанію «Energy Standard Group S.A.» юридичну особу – акціонера Товариства на посаду члена 
Наглядової ради. Розмір пакета акцій Товариства, які належать компанії «Energy Standard Group S.A.», 
складає 0,000013%. У зв’язку із тим, що компанія «Energy Standard Group S.A.» є юридичною особою, 
iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 
статуту Товариства обрано на три роки. 
 
- Компанію «Tregory Holdings Limited» юридичну особу – акціонера Товариства на посаду члена 
Наглядової ради. Розмір пакета акцій Товариства, які належать компанії «Tregory Holdings Limited», 
складає 0,000504%. У зв’язку із тим, що компанія «Tregory Holdings Limited» є юридичною особою, 
iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. Члена Наглядової ради згідно п. 10.1 
статуту Товариства обрано на три роки. 
 
- Компанію «Energy Standard Industries Limited» юридичну особу – акціонера Товариства на посаду 
члена Ревізійної комісії Товариства. Розмір пакета акцій Товариства, які належать компанії «Energy 
Standard Industries Limited», складає 0,000013%. У зв’язку із тим, що компанія «Energy Standard 
Industries Limited» є юридичною особою, iнформацiя про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона 
обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
наводиться. Члена Ревізійної комісії згідно п. 12.2 статуту Товариства обрано на три роки. 
 
- Компанію «ZADANO LIMITED» юридичну особу – акціонера Товариства на посаду члена Ревізійної 
комісії Товариства. Розмір пакета акцій Товариства, які належать компанії «ZADANO LIMITED», 
складає 24,9901%. У зв’язку із тим, що компанія «ZADANO LIMITED» є юридичною особою, iнформацiя 
про її паспортнi данi, iншi посади, якi вона обiймала протягом своєї дiяльностi, та наявнiсть судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не наводиться. Члена Ревізійної комісії згідно п. 12.2 статуту 
Товариства обрано на три роки. 
 
- Линду Світлану Іванівну (паспорт СВ № 154689, виданий 29.01.2000р. Хортицьким РВУМВС України 
в Запорiзькiй області) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства. Розмір пакета акцій Товариства, 
які належать Линді С.І., складає 0,00031%. Протягом своєї діяльності Линда С.І. займала наступні 
посади: економіст, провідний економіст, заступник керівника вiддiлу, керівник бюро, начальник бюро 
вiддiлу управлінського обліку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена 
Ревізійної комісії згідно п. 12.2 статуту Товариства обрано на три роки. 
 

3. Підпис 
 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
 
3.2. Генеральний директор           ______________________  І.С. Клейнер 
                                                                       (підпис)  
   
                                                                       М. П.                       26.04.2011р. 
 
             
 

 


