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
26.05.2011р. Товариством виявлено, що з технiчних причин в iнформацiї «Повiдомлення про
змiну складу посадових осiб емiтента», яку розмiщено у стрiчцi новин (сайт
www.stockmarket.gov.ua) 07.04.2011р. 19:01:00 та у офiцiйному друкованому виданнi –
«Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 67 (1072) вiд 11.04.2011р.,
було припущено помилки. У зв'язку iз цим розмiщується виправлена iнформацiя:
«Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Завод МГТ» 06.04.2011р.
(Протокол№16) відбулися наступні зміни у складі посадових осіб, а саме:
1. Звільнено:
- З посади Голову Наглядової ради компанію «GRAFTEX LTD», представлену уповноваженою
особою, що перебувала на посаді Голови наглядової ради з 18.11.2002 року (Код 487886, місце
знаходження Британськi Вiргiнськi о-ви 3175 Брит.Вiрджiновi о-ви ROAD TOWN,TORTOLA 3-rd
Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O.Box 3175). Володіли акціями Товариства в кількості
0,0001%. У зв’язку із тим, що компанія «GRAFTEX 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 «TECHNOLUX LTD», представлену уповноваженою
особою, що перебувала на посаді члена Наглядової ради з 23.05.2003 року (Код 516743, місце
знаходження Британськi Вiргiнськi о-ви ROAD TOWN,TORTOLA 3 rd Floor, Geneva Place,
Waterfront Drive, P.O.Box 3175). Володіли акціями Товариства в кількості 0,0001%. 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 Наглядової ради компанію «METROIMPEX
LTD», представлену
уповноваженою особою, що перебувала на посаді члена Наглядової ради з 23.05.2003 року (Код

516743, місце знаходження Британськi Вiргiнськi о-ви ROAD TOWN,TORTOLA 3 rd Floor, Geneva
Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175). Володіли акціями Товариства в кількості 0,0001%. 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.
- З посади члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за
рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду
«Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Сварог Ессет Менеджмент», представлене уповноваженою особою (код за ЄДРІСІ 233177),
перебувало на посаді з 03.04.2009 року (Код ЄДРПОУ 33499232, місце знаходження 01901 м.
Київ, вул. Госпітальна 12-г). Володіє акціями Товариства в кількості 0,0127%. У зв’язку із тим, що
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет
Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого
недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ
233177) 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 ВАТ "ЗТР", представлене уповноваженою особою, що
перебувало на посаді з 23.05.2003 року (Код ЄДРПОУ 00213428, місце знаходження Україна
69600 Запорізька область, м.Запорiжжя, Днiпропетровське шоссе, 3). Володіє акціями
Товариства в кількості 82,2563%. У зв’язку із тим, що ВАТ «ЗТР» 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 Ніколаєнко Людмилу Іванівну(паспорт СА №474907, виданий
Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 06.06.1997). Перебувала на посаді Голови
Ревізійної комісії з 23.05.2003 року. Володіє акціями Товариства в кількості 0,0032%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- З посади члена Ревізійної комісії Ткачука Юрія Петровича (паспорт СА №047314, виданий
Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 24.10.1995), що перебував на посаді
члена Ревізійної комісії з 23.04.2004 року. Володіє акціями Товариства в кількості 0,0001%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- З посади члена Ревізійної комісії Линду Світлану Іванівну (паспорт СВ №154689, виданий
Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 29.01.2000). Перебувала на посаді
члена Ревізійної комісії з 23.04.2004 року. Володіє акціями Товариства в кількості 0,0001%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Призначено :
- на посаду члена Наглядової ради, акціонера Товариства – юридичну особу Вiдкрите
акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор" (Код ЄДРПОУ 00213428). Володіє акціями
Товариства в кількості 82,2563%. У зв’язку із тим, що Вiдкрите акцiонерне товариство
"Запорiжтрансформатор" 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.
- на посаду члена Наглядової ради, акціонера Товариства компанію «Energy Standard Industries
Limited» (Код НЕ 240843). Володіє акціями Товариства в кількості 0,0002%. 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 Наглядової ради згідно п. 10.1 статуту
Товариства обрано на три роки.
- на посаду члена Наглядової ради, акціонера Товариства - компанію «Тregory Holdings Limited»
(Код НЕ 216306). Володіє акціями Товариства в кількості 0,0127%. У зв’язку із тим, що компанія
«Тregory 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.
На посаду Голови Наглядової ради замість звільненої особи нікого не призначено.
- на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Ткачука Юрія Петровича (паспорт СА №047314,
виданий Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 24.10.1995). Посади, які

обіймав протягом своєї діяльності: провідний економіст, начальник бюро планово-економічного
відділу, начальник відділу управлінського обліку, фінансовий директор. Володіє акціями
Товариства в кількості 0,0001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Члена Ревізійної комісії згідно п. 12.2 статуту Товариства обрано на три роки.
- на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Герасименко Ганну Станіславівну (паспорт СН
№701015, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві 20.01.1998). Посади, які
обіймала, протягом своєї діяльності: інженером-нормувальник, бухгалтер, бухгалтер-ревізор,
економіст з праці, економіст, бухгалтер, головний бухгалтер, провідний бухгалтер - експерт,
головний бухгалтер, аудитор, головний бухгалтер, аудитор, головний бухгалтер, головний
бухгалтер. Володіє акціями Товариства в кількості 0,000001%. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Члена Ревізійної комісії згідно п. 12.2 статуту Товариства
обрано на три роки.
- на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Линду Світлану Іванівну (паспорт СВ №154689,
виданий Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 29.01.2000). Посади, які
обіймала протягом своєї діяльності: економіст 2 категорії, провідний економіст, заступник
начальника, начальник бюро цін, начальник бюро бюджетування та контролю. Володіє акціями
Товариства в кількості 0,0001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Члена Ревізійної комісії згідно п. 12.2 статуту Товариства обрано на три роки.
На посаду Голови Ревізійної комісії замість звільненої особи нікого не призначено.»
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні , та
визнає , що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор __________________Зима А.В.

