Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".
2. Код за ЄДРПОУ: 01374406
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область, Золотонiський район,  місто Золотоноша, вулиця Шевченка, будинок 18.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-20-82, 5-23-06
5. Електронна поштова адреса: zmbz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення 
ПРАТ "ЗМЗ" 15.03.2018 року (вх. № 112-01 від 15.03.2018 року) отримано від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711,  вих. № 152467 зв від 13.03.2018 року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 07.03.2018 року відбулося набуття фізичною особою  Алимовою Світланою Іванівною контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Розмір частки власника акцій,  до набуття права власності, становив: в загальній кількості акцій 118 490 шт.,  в загальній кількості голосуючих акцій 118 490 шт., в загальній кількості акцій у вiдсотках до статутного капiтала 42,360217%  та 44,884276 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій. За даними переліку розмір частки власника акцій,  після набуття права власності, становить: в загальній кількості акцій 171 833 шт.,  в загальній кількості голосуючих акцій 171 833 шт., в загальній кількості акцій у вiдсотках до статутного капiтала 61,430358 %  та 64,961533 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцій. 
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор Лимар Станіслав В'ячеславович 16.03.2018

