
 
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації про емітента 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  
Публічне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів» 
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Публічне акціонерне товариство 
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
13604900  
 
1.4. Місцезнаходження емітента 
69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3  
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(061) 2126731, (061)2248161  
 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 Tatyana.Pashinina@mgt.com.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 

 
1.У зв’язку із затвердженням 06.04.2011р. Загальними зборами акціонерів статуту Товариства у новій 
редакції та обранням нового складу Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», 26.05.2011р. відбулося її 
засідання, на якому: 
 
1.1. згідно пункту 10.8 статуту ПАТ «Завод МГТ» призначено на посаду Голови Наглядової ради 
компанію «Tregory Holdings Limited». У відповідності до пункту 10.8 статуту Товариства голова 
Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від 
складу присутніх на такому засіданні членів Наглядової ради. Компанія «Tregory Holdings Limited» 
перебувала на посаді члена Наглядової ради з 06.04.2011р. по 26.05.2011р. Розмір пакета акцій 
Товариства, які належать компанії «Tregory Holdings Limited», складає 0,0127%. У зв’язку із тим, що 
компанія «Tregory Holdings 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 10.8 статуту Товариства Наглядова рада має право 
у будь-який час переобрати голову Наглядової ради, тому компанія «Tregory Holdings Limited» як 
Голова Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» буде виконувати свої повноваження з 26.05.2011р до 
переобрання. 
 
1.2. згідно підпункту 10.11.7 пункту 10.11 статуту ПАТ «Завод МГТ» 26.05.2011р. припинено 
повноваження Генерального директора ВАТ «Завод МГТ» Зими Аліни Володимирівни без припинення 
трудових правовідносин і обрано її на посаду генерального директора ПАТ «Завод МГТ» строком на 
три роки з 27.05.2011р. У відповідності до підпункту 10.11.7 пункту 10.11 статуту Товариства обрання 
та припинення повноважень генерального директора є виключною компетенцією Наглядової ради 
ПАТ «Завод МГТ». Зима А.В. перебувала на посаді генерального директора Товариства з 
29.02.2008р. по 26.05.2011р. Зима А.В. володіє часткою в статутному капіталі Товариства, яка 
складає 0,0008%, та не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї 
діяльності обіймала наступні посади: інженер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер, головний 
бухгалтер, провідний фахівець по маркетингу, виконуючий обов’язки директора, директор. Паспортні 
дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що Зима А.В. не 
надала згоди на розкриття цієї iнформацiї. 
 
2. У зв’язку із затвердженням 06.04.2011р. Загальними зборами акціонерів статуту Товариства у новій 
редакції та обранням нового складу Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ», 26.05.2011р. відбулося її 
засідання, на якому призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Герасименко Ганну Станіславівну. 



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. 
Герасименко Г.С. перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 06.04.2011р. по 26.05.2011р. Розмір 
пакета акцій Товариства, які належать Герасименко Г.С., складає 0,000001%. Герасименко Г.С. не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймала 
наступні посади: інженер-нормувальник, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, економіст по праці, економіст, 
бухгалтер, головний бухгалтер, ведучій бухгалтер - експерт, головний бухгалтер, аудитор, головний 
бухгалтер, аудитор, головний бухгалтер, головний бухгалтер. У відповідності до пункту 12.2 статуту 
Товариства Ревізійна комісія обирається Загальними зборами на три роки, тому Герасименко Г.С. як 
Голова Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» буде виконувати свої повноваження з 26.05.2011р. до 
переобрання Загальними зборами. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не 
наводяться у зв'язку iз тим, що Герасименко Г.С. не надала згоди на розкриття цiєї iнформацiї. 
 
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           підпис          А.В. Зима 
   
                                                                         

 


