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.
Голова правління

Іванов Георгій Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
02.09.2015
(дата)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про викуп власних
акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та
відкритого типу)) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Барикадна, буд.
26

4. Код за ЄДРПОУ

01056280

5. Міжміський код та телефон, факс

0612960383, 0612960383

6. Електронна поштова адреса

zmz@zmz-zp.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

25.08.2015
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
161(2165), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

27.08.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.zmz-zp.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.08.2015
(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про викуп власних акцій
N
Дата
з/п прийняття
рішення

1
1

2

Назва органу,
Кількість
Дата
який прийняв
акцій, що
реєстрації
рішення про
підлягають
випуску
викуп емітентом
викупу
акцій, що
власних акцій
(шт.)
підлягають
викупу
3

21.08.2015 Загальні збори
акціонерів

4
991130

5
13.05.2010

Номер
свідотства про
реєстрацію
випуску акцій,
що підлягають
викупу

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

Частка від
розміру
статутного
капіталу (у
відсотках)

6

7

8

37/08/1/10

Запорiзьке ТУ
ДКЦПФР

19.829

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про викуп власних акцій: 21.08.2015; уповноважений орган, що прийняв рішення — Загальні
збори акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів від 21.08.2015р.). Період викупу: дата початку викупу
01.10.2015, дата закінчення викупу 10.08.2016. Порядок викупу: прямий - у визначених загальними зборами акціонерів
окремих акціонерів за їх згодою. Кількість визначена зборами. Мета викупу: акцiї викуповуються з метою їх подальшого
перепродажу. Ціна викупу або порядок її визначення із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни
акцій, та ступеня їх впливу: вiдповiдно до ринкової вартостi, що буде визначена відповідно до законодавства про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність не пізніше 21.09.2015р. Номінальна вартість акцій — 0.25 грн.,
ринкова вартість акцій — буде визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність не пізніше 21.09.2015р. грн. Прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який
передував даті прийняття рішення про викуп акцій — 0.5591 грн., тип акцій: прості іменні, форма існування —
бездокументарна, кількість акцій, що підлягають викупу — 991130 шт. Співвідношення загальної номінальної вартості
акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу — 19,829%. Найменування юридичних осіб або зазанчення
"фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, акціонерів, які володіють 10 і більше
відсотками акцій станом до викупу акцій: інформація щодо юридичних осіб або власників — фізичних осіб, акціонерів,
які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій не виникала. Члени 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: Корінний Олександр Миколайович Голова Наглядової ради - володіє 496334 простими іменними акціями Товариства, що складає 9,93% у загальній
кількості акцій станом до викупу акцій. У інших членів Наглядової ради та/або виконавчого органу або юридичних осію
акції не викуповуються. Емітент не володіє раніше викупленими власними акціями. Свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій, які підлягають викупу - №37/08/1/10, дата реєстрації 13.05.2010, орган, що здійснив реєстрацію — Запорiзьке ТУ
ДКЦПФР.

