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

Зима Алiна
Володимирiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

31.03.2014

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 "Завод малогабаритних трансформаторiв"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, м.Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, 3
4. Код за ЄДРПОУ
13604900
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)2126731 (061)2248161
6. Електронна поштова адреса
Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

31.03.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№ 63 Вiдомостi НКЦПФР

02.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.mgt.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

03.04.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийнятт
обрано або
я
припинено
рішення
повноваженн
я)
1

2

Розмір
Паспортні дані
частки в
фізичної особи
статутно
або
му
ідентифікаційн
капіталі
ий код за
емітента
ЄДРПОУ
(у
юридичної
відсотках
особи
)

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

3

4

5

6

Компанiя Tregory
Holdings Limited

НЕ 216306

0.0126

Голова
28.03.201 припинено
Наглядов
4
повноваження
ої ради
Зміст інформації:

28.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi
товариства" черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Завод МГТ" (надалi Товариство) прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради,
у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради - Компанiї Tregory
Holdings Limited. Iнформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у посадової особи непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться у зв'язку з тим, що
законодавством України передбачена вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв
виключно для фiзичних осiб.Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради
протягом 2 рокiв та 10 мiсяцiв, з 26.05.2011.
Член
28.03.201 припинено
Наглядов
4
повноваження
ої ради

Компанiя Energy
Standard Industries
Limited

НЕ 240843

0.0003

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi
товариства" черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Завод МГТ" (надалi Товариство) прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради,
у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради - Компанiї Energy
Standard Industries Limited. Iнформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у посадової особи
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться у зв'язку з тим, що
законодавством України передбачена вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв
виключно для фiзичних осiб.Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради
протягом 2 рокiв та 11 мiсяцiв, з 06.04.2011.
Публiчне акцiонерне
Член
28.03.201 припинено
товариство
Наглядов
4
повноваження
"Запорiжтрансформат
ої ради
ор"

00213428

82.2564

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi
товариства" черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Завод МГТ" (надалi Товариство) прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради,

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийнятт
обрано або
я
припинено
рішення
повноваженн
я)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

3

4

Розмір
Паспортні дані
частки в
фізичної особи
статутно
або
му
ідентифікаційн
капіталі
ий код за
емітента
ЄДРПОУ
(у
юридичної
відсотках
особи
)
5

6

у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради - Публiчного
акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор". Iнформацiя щодо
наявностi/вiдстуностi у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не наводиться у зв'язку з тим, що законодавством України передбачена
вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних осiб.Посадова особа
перебувала на посадi Члена Наглядової ради протягом 10 рокiв та 9 мiсяцiв, з 23.05.2003.
Голова
28.03.201 припинено
Ревiзiйної
4
повноваження
комiсiї

Герасименко Ганна
Станiславiвна

0.000001

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними
зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень всiх
членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Ревiзiйної
комiсiї – Герасименко Ганни Станiславiвни. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової
особи не наводиться у зв'язку з тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття
конфiденцiйної iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у
посадової особи вiдсутня. Посадова особа перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї
протягом 2 рокiв та 10 мiсяцiв, з 26.05.2011
Член
28.03.201 припинено
Ревiзiйної
4
повноваження
комiсiї

Линда Свiтлана
Iванiвна

0.0002

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними
зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень всiх
членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї
- Линди Свiтлани Iванiвни. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не
наводиться у зв'язку з тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття
конфiденцiйної iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у
посадової особи вiдсутня. Посадова особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї
протягом 9 рокiв та 11 мiсяцiв, з 23.04.2004.
Член
28.03.201 припинено
Ревiзiйної
4
повноваження
комiсiї

Ткачук Юрiй
Петрович

0.0001

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними
зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень всiх
членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї
- Ткачука Юрiя Петровича. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийнятт
обрано або
я
припинено
рішення
повноваженн
я)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

3

4

Розмір
Паспортні дані
частки в
фізичної особи
статутно
або
му
ідентифікаційн
капіталі
ий код за
емітента
ЄДРПОУ
(у
юридичної
відсотках
особи
)
5

6

наводиться у зв'язку з тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття
конфiденцiйної iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у
посадової особи вiдсутня. Посадова особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї
протягом 2 рокiв та 10 мiсяцiв, з 06.04.2011
28.03.201
4

призначено

Член
Наглядов
ої ради

Компанiя Tregory
Holdings Limited

НЕ 216306

0.0126

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi
товариства" черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про
обрання членiв Наглядової ради, у зв'язку з чим до складу Наглядової ради обрано Компанiю Tregory Holdings Limited. Iнформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у посадової
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться у зв'язку з
тим, що законодавством України передбачна вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв
виключно для фiзичних осiб. Iнформацiя про iншi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена iнформацiя розкривається
стосовно фiзичних осiб. Посадову особу призначено строком на 3 роки.
28.03.201
4

призначено

Публiчне акцiонерне
Член
товариство
Наглядов
"Запорiжтрансформат
ої ради
ор"

00213428

82.2564

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi
товариства" черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про
обрання членiв Наглядової ради, у зв'язку з чим до складу Наглядової ради обрано Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор". Iнформацiя щодо
наявностi/вiдстуностi у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не наводиться у зв'язку з тим, що законодавством України передбачна
вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних осiб. Iнформацiя про
iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв не наводиться у
зв'язку з тим, що зазначена iнформацiя розкривається стосовно фiзичних осiб. Посадову
особу призначено строком на 3 роки.
28.03.201
4

призначено

Член
Наглядов
ої ради

Компанiя Energy
Standard Industries
Limited

НЕ 240843

0.0003

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi
товариства" черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийнятт
обрано або
я
припинено
рішення
повноваженн
я)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

3

4

Розмір
Паспортні дані
частки в
фізичної особи
статутно
або
му
ідентифікаційн
капіталі
ий код за
емітента
ЄДРПОУ
(у
юридичної
відсотках
особи
)
5

6

обрання членiв Наглядової ради, у зв'язку з чим до складу Наглядової ради обрано Компанiю Energy Standard Industries Limited. Iнформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у
посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться у
зв'язку з тим, що законодавством України передбачна вiдповiдальнiсть за наведенi склади
злочинiв виключно для фiзичних осiб. Iнформацiя про iншi посади, якi особа обiймала
протягом останнiх п'яти рокiв не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена iнформацiя
розкривається стосовно фiзичних осiб. Посадову особу призначено строком на 3 роки.
28.03.201
4

призначено

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Герасименко Ганна
Станiславiвна

0.000001

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними
зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, у
зв’язку з чим до складу Ревiзiйної комiсiї обрано Герасименко Ганну Станiславiну.
Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться у зв'язку з тим, що
посадовою особою не надано згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї. Посадову
особу призначено строком на 3 роки, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: головний
бухгалтер.
28.03.201
4

призначено

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Линда Свiтлана
Iванiвна

0.0002

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними
зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, у
зв’язку з чим до складу Ревiзiйної комiсiї обрано Линду Свiтлану Iванiвну. Iнформацiя
щодо паспортних даних посадової особи не наводиться у зв'язку з тим, що посадовою
особою не надано згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї. Посадову особу
призначено строком на 3 роки, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: начальник бюро
бюджетування та контролю, начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку
28.03.201
4

призначено

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Ткачук Юрiй
Петрович

0.0001

Зміст інформації:
28.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними
зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, у
зв’язку з чим до складу Ревiзiйної комiсiї обрано Ткачука Юрiя Петровича. Iнформацiя

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийнятт
обрано або
я
припинено
рішення
повноваженн
я)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

3

4

Розмір
Паспортні дані
частки в
фізичної особи
статутно
або
му
ідентифікаційн
капіталі
ий код за
емітента
ЄДРПОУ
(у
юридичної
відсотках
особи
)
5

6

щодо паспортних даних посадової особи не наводиться у зв'язку з тим, що посадовою
особою не надано згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї. Посадову особу
призначено строком на 3 роки, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: фiнансовий директор.

