Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів,
Генеральний
директор

Корнецький Олег
Юрійович

(п о сада)

(п р із в и щ е т а ініціали ке рів н и к а)

.12.2018
(д ата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
51925. м. Кам'янське. вул. Українська, буд. 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05669819
5. Міжміський код та телефон, факс
(0569)584727

(0569)584708

6. Електронна поштова адреса
ivashina@dvmash.biz

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
.. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.12.2018
(д ата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

№ 236 Бюлетень «Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку»

10.12.2018

( н о м е р та н ай м е н у в а н н я о ф іц ій н о г о д р у к о в а н о г о в и д ан н я)

(д ата)

www.dvmash.biz
( а д р е с а ст о р ін к и )

в мережі Інтернет

11.12.2018
(д ата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій

Дата
Прізвище, ім'я,
по батькові
отримання
фізичної особи
інформації
або
від
№
Центрального найменування
з/п
депозитарію
юридичної
цінних
особи власника
паперів або
(власників)
акцій
акціонера

1

1

Ідентифікаційний код
юридичної особи
Розмір
юридичної особи Розмір
частки
резидента або код/номер
частки
з торговельного,
акціонера
акціонера
банківського чи
після
до зміни (у
зміни (у
судового реєстру,
відсотках
реєстраційного
відсотках
до
до
посвідчення місцевого
статутного
статутного
органу влади іноземної
капіталу)
держави про реєстрацію
капіталу)
юридичної особи нерезидента

2

3

4

5

6

04.12.2018

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«АГРО ПЛЮС
ЕКСПО»

41056704

42.633

46.62373

Зміст інформації:
04.12.2018р. ПрАТ «Дніпровагонмаш» отримало від депозитарій ПАТ «Національний
депозитарій України» інформаційне повідомлення про завершення виконання процедур,
пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцій ГІрАТ «Дніпровагонмаш»
акціонерами на вимогу особи, яка разом з афілійованим особами є власником
домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 65-2 Закону України «Про
акціонерні товариства».
Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір
пакета якої стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО ПЛЮ С ЕКСПО». Ідентифікаційний
код юридичної особи: 41056704. Дія та яким чином вона відбувалась: пряме набуття.
Розмір частки власника акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 42,633 %
від загальної кількості акцій та 42,8726 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір
частки власника акцій після набуття права власності на такий пакет акцій складає
46,62373 % від загальної кількості акцій та 46,62373 % від загальної кількості голосуючих
акцій. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами
юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: за даними сайту
Міністерства юстиції України кінцевий бенефіціарний власник Тігіпко Сергій Леонідович.
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: інформація не наводиться,
оскільки інформаційне повідомлення не містить дану інформацію.

