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
У зв’язку із затвердженням 08.04.2011р. Загальними зборами акціонерів статуту Товариства у новій редакції та
обранням нового складу Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР», 30.05.2011р. відбулося її засідання, на якому призначено
на посаду Голови Ревізійної комісії компанію «Energy Standard Industries Limited». У відповідності до пункту 12.9
статуту Товариства голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю
голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Компанія «Energy Standard Industries Limited» перебувала на
посаді члена Ревізійної комісії з 08.04.2011р. по 30.05.2011р. 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 паспортні дані, iншi посади, які вона обіймала протягом
своєї дiяльностi, та наявність судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться. У відповідності до пункту
12.2 статуту Товариства Ревізійна комісія обирається Загальними зборами на три роки, тому компанія «Energy
Standard Industries Limited» як Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЗТР» буде виконувати свої повноваження з
30.05.2011р. до переобрання Загальними зборами.
У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться.
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.

30.05.2011р.

