
 

 

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.  

 

 

В.о. генерального 

директора 

   Третьяков О.Б. 

(посада)  (підпис) 

 

М. П.  

 (прізвище та ініціали керівника) 

06.04.2017 
(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

голосуючих акцій) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 69008 Запоріжжя Південне шосе, 72 

4. Код за ЄДРПОУ: 00191230 

5. Міжміський код та телефон, факс: (061) 218-33-01 (061) 218-25-34 

6. Електронна поштова адреса: office@zaporizhstal.com 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії  

 06.04.2017 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у  

№69 Бюлетень «Відомості Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку»  

 11.04.2017 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

www.zaporizhstal.com/ru/pr

edpriyatie/informaciya-dlya-

akcionerov 

в мережі Інтернет   

(адреса сторінки) (дата) 

 



Відомості про зміну власників акцій, яким належать 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 31.03.2107 05.04.2017 ПРИВАТНА 

КОМПАНIЯ З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ   

"БРЕНДФЕЛД 

ФІНАНС ЛІМІТЕД" 

(PRIVATE COMPANY 

LIMITED BY SHARES 

"BRANDFELD 

FINANCE LIMITED") 

274804 1,3511 23,9222 

Зміст інформації: 

Згiдно iнформацiї, отриманої 05 квітня 2017 р. вiд Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», вiдповiдно до даних 

реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Запоріжсталь», сформованого станом на 31.03.2017 р., на рахунку власника акцiй, який 

володів пакетом акцій, що менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдбулись наступнi змiни: 

- розмiр пакету власника акцiй ПРИВАТНОЇ КОМПАНIЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БРЕНДФЕЛД ФІНАНС ЛІМІТЕД" 

(PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES "BRANDFELD FINANCE LIMITED") (Кіпр), реєстрацiйний код 274804, мiсцезнаходження – 

Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, збiльшився з 35717902 простих iменних акцiй (1,3511% - частка в загальній 

кількості акцій та 1,3627% - частка в загальній кількості голосуючих акцій) до 632427547 простих iменних акцiй (23,9222% - частка в загальній 

кількості акцій та 24,1281% - частка в загальній кількості голосуючих акцій). 

2 31.03.2017 05.04.2017 ПРИВАТНА 

КОМПАНIЯ З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЛАСАРТІКО 

273969 9,7603 26,0809 



ХОЛДИНГЗ 

ЛІМІТЕД"(PRIVATE 

COMPANY LIMITED 

BY SHARES 

"LASARTICO 

HOLDINGS 

LIMITED") 

Зміст інформації: 

Згiдно iнформацiї, отриманої 05 квітня 2017 р. вiд Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», вiдповiдно до даних 

реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Запоріжсталь», сформованого станом на 31.03.2017 р., на рахунку власника акцiй, який 

володів пакетом акцій, що менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдбулись наступнi змiни: 

- розмiр пакету власника акцiй ПРИВАТНОЇ КОМПАНIЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛАСАРТІКО ХОЛДИНГЗ 

ЛІМІТЕД"(PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES "LASARTICO HOLDINGS LIMITED") (Кіпр), реєстрацiйний код 273969, 

мiсцезнаходження – Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, збiльшився з 258031226 простих iменних акцiй (9,7603% - 

частка в загальній кількості акцій та 9,8443% - частка в загальній кількості голосуючих акцій) до 689497257 простих iменних акцiй (26,0809% 

- частка в загальній кількості акцій та 26,3054% - частка в загальній кількості голосуючих акцій). 

3 31.03.2017 05.04.2017 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЗАПОРІЖСТАЛЬ-РС" 

(Україна) 

31260550 21,8277 0 

Зміст інформації: 

Згiдно iнформацiї, отриманої 05 квітня 2017 р. вiд Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», вiдповiдно до даних 

реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Запоріжсталь» сформованого станом на 31.03.2017 р., на рахунку власника акцiй, якому 

належало 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдбулись наступнi змiни: 

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-РС" (Україна), реєстрацiйний код 31260550, 

мiсцезнаходження – Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69008, яке володіло кількістю акцій  577055486 (21,8277% - частка в 

загальній кількості акцій та 22,0155% - частка в загальній кількості голосуючих акцій) здійснило відчуження усіх належних йому акцій ПАТ 

"Запоріжсталь" і припинило володіти часткою у статутному капіталі ПАТ "Запоріжсталь" (0,0% - частка в загальній кількості акцій та 0,0 % 

- частка в загальній кількості голосуючих акцій). 

4 31.03.2017 05.04.2017  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ГАЛС-ІНВЕСТ" 

(Україна) 

32638518 17,0641 0 

Зміст інформації: 

Згiдно iнформацiї, отриманої 05 квітня 2017 р. вiд Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», вiдповiдно до даних 



реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Запоріжсталь» сформованого станом на 31.03.2017 р. на рахунку власника акцiй, якому 

належало 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдбулись наступнi змiни: 

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛС-ІНВЕСТ" (Україна), реєстрацiйний код 32638518, мiсцезнаходження – 

Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Запорізька обл.,69008, яке володіло кількістю акцій  451120150 (17,0641% - частка в загальній кількості 

акцій та 17,2109% - частка в загальній кількості голосуючих акцій) здійснило відчуження усіх належних йому акцій ПАТ "Запоріжсталь" і 

припинило володіти часткою у статутному капіталі ПАТ "Запоріжсталь" (0,0% - частка в загальній кількості акцій та 0,0 % - частка в загальній 

кількості голосуючих акцій). 

 


