Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Грошенков Михайло Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.02.2019
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 "Запорiзький завод "Перетворювач"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69069, м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, буд.9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05755571
5. Міжміський код та телефон, факс
(061) 228-14-30 (0612) 52-71-48
6. Електронна поштова адреса
info@zprua.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
21.02.2019

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

zprua.com
(адреса сторінки)
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в мережі Інтернет

(дата)

26.02.2019
(дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета
акцій

№ з/п

Дата отримання
інформації від
Центрального
депозитарію цінних
паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або найменування
юридичної особи
власника (власників)
акцій

1

2

3

4

5

6

1

21.02.2019

Махненко Юрiй
Юхимович

д/в

10.2591

0

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи резидента або код/номер з торговельного, банківського чи Розмір частки акціонера Розмір частки акціонера
судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
до зміни (у відсотках до після зміни (у відсотках
органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної
статутного капіталу)
до статутного капіталу)
особи - нерезидента

Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод "Перетворювач" (надалi Емiтент) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарiєм
Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 15.02.2019 р. та отриманого Емiтентом вiд депозитарiю 21.02.2019 р., Емiтенту стала
вiдома iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй у зв’язку з вiдчуженням таких акцiй, а саме: розмiр частки акцiонера (у вiдсотках
до статутного капiталу) фiзичної особи Махненко Юрiя Юхимовича до змiн становив 10.2591%, пiсля змiн – 0%. Яким чином вiдбулося вiдчуження (прямо чи опосередковано)
емiтенту невiдомо.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує
порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями
вiдсутнi.
Вiдсутнi вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
2

21.02.2019

Махненко Олександра
Юрiївна

д/в

0

10.2591

Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод "Перетворювач" (надалi Емiтент) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарiєм
Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 15.02.2019 р. та отриманого Емiтентом вiд депозитарiю 21.02.2019 р., Емiтенту стала
вiдома iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй у зв’язку з набуттям права власностi на такi акцiї, а саме: розмiр частки акцiонера
(у вiдсотках до статутного капiталу)– фiзичної особи Махненко Олександри Юрiївни до змiн становив 0%, пiсля змiн – 10.2591%.
Яким чином вiдбулося набуття (прямо чи опосередковано) емiтенту невiдомо.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує
порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями
вiдсутнi.
Вiдсутнi вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
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