Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
10.02.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор
(посада)

Мотренко Олександр Володимирович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
69093, Запорізька обл., м.Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05755625
5. Міжміський код та телефон, факс:
(061)701-79-46, (061)701-79-12
6. Адреса електронної пошти:
office@zkz.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://zkz.ua/ru/shareholders6

10.02.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та
відкритого типу

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
08.02.2021

Назва органу, який прийняв рішення
про викуп емітентом власних акцій

Кількість
акцій, що
підлягають
викупу (шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
підлягають
викупу

3
Наглядова рада

4
660 000

5
22.11.2010

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
акцій, що
підлягають
викупу
6
178/08/1/10

Найменування органу, що здійснив
державну реєстрацію випуску
акцій, що підлягають викупу

7
Запорізьке територіальне управління
Держ. комісії з цінних паперів та
фондового ринку

Частка від
розміру
статутного
капіталу (у
відсотках)
8
6,3004

Зміст інформації:
1) дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: 08.02.2021, Наглядова рада; 2) період викупу (дата
початку й закінчення викупу) та порядок викупу: покупець зобов'язується до 15.02.2021 включно перерахувати на банківський рахунок продавця загальну суму договору;
продавець зобов'язується протягом 10 (десяти) банківських днів, наступних за днем перерахування на банківський рахунок продавця загальної суми договору, виконати
всі дії, необхідні для передачі цінних паперів у власність покупця; 3) інформація про мету викупу акцій, ціну викупу або порядок її визначення із зазначенням факторів,
які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу: мета викупу акцій: реалізація акціонером права, передбаченого ст. 69 Закону України "Про акціонерні
товариства"; ціна викупу: 0,05 грн. за одну акцію; порядок визначення ціни викупу: ринкова вартість, визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність; 4) номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою
звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій: номінальна вартість: 0,05 грн. за одну акцію; ринкова вартість: 0,05 грн. за одну акцію; прибуток
на акцію: відсутній; 5) тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу: прості іменні; форма існування бездокументарна; підлягає викупу 660000 акцій; 6)
співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу; 6,3004%; 7) найменування та ідентифікаційний код
юридичних осіб або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, акціонерів, які володіють значним пакетом акцій станом до викупу акцій: приватне акціонерне товариство
"Запоріжтрансформатор" (код 00213428), 36,410445%; пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Четвертий" Товариства з обмеженою
відповідальністю "Сварог Ессет Менеджмент" (33499232-233177-233177), 38,642360%; 8) прізвище, ім’я, по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу,
або найменування юридичної особи, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до
викупу акцій: приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь - МДС" (код 21075315); 660000 акцій, 6,3004%; 9) дата викупу власних акцій, їх тип,
кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями): не володіє; 10) дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій, міжнародний ідентифікаційний номер акцій, що підлягають викупу: 22.11.2010, № 178/08/1/10, код цінних паперів (ISIN): UA4000101711.

