
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       Мотренко Олександр Володимирович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
25.02.2016 

(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 кабельний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2 

4. Код за ЄДРПОУ 

05755625 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(061)701-79-46 (061)701-79-79 

6. Електронна поштова адреса 

office@zkz.ua 

 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.02.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у №40 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 29.02.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zkz.ua в мережі Інтернет 29.02.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

№ з/п 
Дата обліку (за 

наявності) 

Дата повідомлення 

емітента особою, що 

здійснює облік права 

власності на акції в 

депозитарній системі 

або акціонером 

Повне найменування 

юридичної особи - 

власника пакета акцій 

або зазначення 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для юридичних 

осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або 

банківського реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний 

суб'єкт господарської діяльності - 

для юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 

акціонера до зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після зміни 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  25.02.2016 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Компанiя з управлiння 

активами «Сварог Ессет 

Менеджмент», що дiє вiд 

свого iменi, але в 

iнтересах та за рахунок 

активiв Пайового 

закритого не 

диверсифiкованого 

венчурного 

iнвестицiйного фонду 

«Четвертий» Товариства 

з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Компанiя з управлiння 

активами «Сварог Ессет 

Менеджмент» 

33499232-233177 0 38.6424 

Зміст інформації: 

Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький кабельний завод» (надалi - Товариство) повiдомляє, що 24.02.2016р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був 

отриманий Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, сформований станом на 22.02.2016р., згiдно з яким вiдбулись 

наступнi змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 33499232, мiсцезнаходження – м. Київ, вул. 

Госпiтальна, 12-Д), що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого не диверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Четвертий» 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРIСI 233177) збiльшило пакет акцiй Товариства з 0 шт. 

(0%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 0 шт. (0%) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 4047994 шт. (38,6424%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 4047994 шт. (45,9732%) в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

 



№ з/п 
Дата обліку (за 

наявності) 

Дата повідомлення 

емітента особою, що 

здійснює облік права 

власності на акції в 

депозитарній системі 

або акціонером 

Повне найменування 

юридичної особи - 

власника пакета акцій 

або зазначення 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для юридичних 

осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або 

банківського реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний 

суб'єкт господарської діяльності - 

для юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 

акціонера до зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після зміни 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

2  25.02.2016 

Публiчне акцiонерне 

товариство 

«Запорiжтрансформатор» 

00213428 24.9547 36.4104 

Зміст інформації: 

Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор» (код за ЄДРПОУ 00213428, мiсцезнаходження – м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, 3) збiльшило пакет акцiй 

Товариства з 2614136 шт. (24,9547%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 2614136 шт. (29,6888%) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 3814189 шт. (36,4104%) в загальнiй 

кiлькостi акцiй та 3814189 шт. (43,3178%) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

3  25.02.2016 Tregory Holdings Limited HE216306 50.0976 0.000009 

Зміст інформації: 

Компанiя «Tregory Holdings Limited» (код HE 216306, мiсцезнаходження – Кiпр, Лiмассол, Нафплiу, 15, 2-й поверх, 3025) зменшила пакет акцiй Товариства з 5247995 шт. 

(50,0976%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 5247995 шт. (59,6016%) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до 1 шт. (0,000009%) в загальнiй кiлькостi акцiй та 1 шт. 

(0,00001%) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

 


