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

Корнецький Олег
Юрійович

(посада)
(прізвище та ініціали керівника)

16.10.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація ї-р о -и в т я н , цшні нанерн, сертифікати ф он ду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Дніпровагонмаиі"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
51925, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4
4. Код за ЄДРПОУ
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)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.10.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

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

12.10.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.dvmash.biz
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

16.10.2018
(дата)

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 / Відомості про набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які
належать ,и та н аф.лійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі
75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства /
ідомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють
спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків
простих акцій акціонерного товариства

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
№ облік права
з/п власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

09.10.2018

Ознака типу
відомостей про
набуття прямо
або
опосередковано
особою
(особами, що
діють спільно)
з урахуванням
кількості
акцій, які
належать їй та
її афілійованим
особам

95

Ідентифікаційний
код згідно з
Єдиним
державним
реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб Повне
підприємців та
найменування
громадських
юридичної
Розмір
формувань
(для
особи частки
юридичної особи
власника
акціонера
резидента),
(власників) або
(власника)
код/номер з
прізвище, імя,
до зміни (у
торговельного,
по батькові (за
банківського чи відсотках
наявності) до
фізичної особи - судового реєстру, статутного
реєстраційного
власника
капіталу)
посвідчення
(власників)
місцевого органу
пакета акцій
влади іноземної
держави про
реєстрацію
юридичної особи
(для юридичної
особи нерезидента)

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«АГРО ПЛЮС
ЕКСПО»

41056704

91.8515

Розмір
частки
акціонера
(власника
після
зміни (у
відсотках
до
статутного
капіталу)

96.0093

Зміст інформації:
09.10.2018р ПрАТ «Дніпровагонмаш» (далі - Товариство) отримало від акціонера Товариства з
обмеженою відповідальністю «АГРО ПЛЮС ЕКСПО», повідомлення про н ^ у т і я ^ а ^ ^ і
на домшуючии контрольний пакет акцій Товариства відповідно до статті 65-2 Закону У к п 2 и <Ппо
™
' PH1 ТОвариства»' ВіДповідно до вищезазначеного повідомлення ТОВ «АГРО ПЛЮС
іО»- стало власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства внаслідок придбання
К ііькіїть акпій Тп урахуванням
акцій, що належать йому та його афілійованим особам.
— лькість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого

Дата
повідомлення
емітента
особою, що
здійснює
Л® облік права
з/п власності на
акції в
депозитарній
системі, або
акціонером
(власником)

Ознака типу
відомостей про
набуття прямо
або
опосередковано
особою
(особами, що
діють спільно)
з урахуванням
кількості
акцій, які
належать їй та
її афілійованим
особам

Ідентифікаційний
код згідно з
Єдиним
державним
реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб Повне
підприємців
та
найменування
громадських
юридичної
формувань
(для
особи юридичної особи
власника
резидента),
(власників) або
код/номер
з
прізвище, імя,
торговельного,
по батькові (за
банківського
чи
наявності) фізичної особи - судового реєстру,
реєстраційного
власника
посвідчення
(власників)
місцевого
органу
пакета акцій
влади іноземної
держави про
реєстрацію
юридичної особи
(для юридичної
особи нерезидента)

Розмір
частки
акціонера
(власника)
до зміни (у
відсотках
до
статутного
капіталу)

Розмір
частки
акціонера
(власника) І
після
зміни (у
відсотках

до
статутного
капіталу)

контрольного пакета акцій Товариства:
-ТО В «АГРО ПЛЮС ЕКСПО» (ідентифікаційний код 41056704), якому прямо належало 6400662
штук простих іменних акцій, що становить 38,475228-% в загальній кількості акцій Товариства
О Б М Е Ж Р Н П к Т ш я п п ^ п тА ^ п и и г^ ^ ^ п ^ ЗШфИТИЙ інвес™ ійний Ф°нд «Новий» ТОВАРИСТВО З
-__7™
Н 0Ю ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «TAC ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код
якому ПРЯМ0 належало 118 штук простих іменних акцій, що становить 0 000709% в
загальній кількості акцій Товариства;
’
- СЕРТАКО ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ235471), якому прямо належало 4564088 штук
™
аКЩЙ’ Щ° становить 27,435338% в загальній кількості акцій Товариства488064 шт
ГРУПА <<ТАС>> (ідентиФікаційний код 30115243), якому прямо належало
Товариства ПР° СТИХ м енних акцій’ що становить 2,933817% в загальній кількості акцій
- АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ 211721), якому прямо належало 362567 штук
простих іменних акцій, що становить 2,179438% в загальній кількості акцій Товаристваш ^ і п л Їт и Т ФшаНС0ВИХ Р1шень» (ідентифікаційний код 32494741), якому прямо належало 107478
T^ R Р . ' 1менних акцш , ЩО становить 0,646064% в загальній кількості акцій Товариства- І ÜB «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» (ідентифікаційний код 35725063) якому
а ^ і'Г т о м р и с т в а

ПР° СТИХ шенних акцій>Щ° становить 1,322449% в загальній кількості

- TUB «АЛЬКАНТАРА ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 40923255), якому прямо належало 3137255
штук простих іменних акцій, що становить 18,858455% в загальній кількості акцій Товариства
”0' чином’ ос° б1. та 11 афшшованим особам разом належало 15280232 акцій, що складало 91
8 - 1 :> о від загальної кількості простих акцій Товариства.
Кількість акцій Товариства, що належать особі та її афілійованим особам після набуття
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:
- ТОВ «АГРО ПЛЮС ЕКСПО» (ідентифікаційний код 41056704), якому прямо належить 7092347
штук простих іменних акцій, що становить 42,633% в загальній кількості акцій Товариства- паиовии венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Новий» ТОВАРИСТВО З
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здійснює
-V® облік права
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Ознака типу
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набуття прямо
або
опосередковано
особою
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кількості
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її афілійованим
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Ідентифікаційний
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державним
реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб Повне
підприємців
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громадських
юридичної
формувань
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особи юридичної особи
власника
резидента),
(власників) або
код/номер з
прізвище, імя,
торговельного,
по батькові (за
банківського чи
наявності) судового
реєстру,
фізичної особи реєстраційного
власника
посвідчення
(власників)
місцевого
органу
пакета акцій
влади іноземної
держави про
реєстрацію
юридичної особи
(для юридичної
особи нерезидента)

Розмір
частки
акціонера
(власника)
до зміни (у
відсотках
до
статутного
капіталу)

Розмір
частки
акціонера
(власника)
після
зміни (у
відсотках
до
статутного
капіталу)

?-77ОТГЧНОЮ ВІДП0ВІДАЛЬНІСТЮ «TAC ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ., (ідентифікаційний код
00 Ь ) . якому прямо належить 118 штук простих іменних акцій, що становить 0,000709% в
загальній кількості акцій Товариства;
- СЕРТАКО ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ235471), якому прямо належить 4564088 штук
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27,435338% в загальній кількості акцій Товариства;
АС>> (1дентиФікаЦійний К0Д 30115243), якому прямо належить
™ Х ШЄННИХ акцш’ що становить 2,933817% в загальній кількості акцій

- АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ 211721), якому прямо належить 362567 штук
аКЩЙ’ Щ0 становить 2,179438% в загальній кількості акцій Товариства- ГОВ Центр Фінансових Рішень» (ідентифікаційний код 32494741), якому прямо належить 107478
- -O R Л 'ТИХ ШЄННИХ аКЦШ’ що становить 0,646064% в загальній кількості акцій Товариства;
інансова компанія «Центр Фінансових Рішень» (ідентифікаційний код 35725063) якому
їш ™ Т о ю р ™ а

^

ПР0С™Х ІМЄННИХ ЖиІЙ’ Щ° Становить 1.322449% в загальній кількості

.^ АЛЬКАНТАРА ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 40923255), якому прямо належить 3137255
штук простих іменних акцій, що становить 18,858455% в загальній кількості акцій Товариства
З

V t " 0СТ‘
™ “ аФш1*°„ваним особам.
»»буття домінуючого контрольного пакета
Товарне™ НШ1ЄЖИТЬ 1597,917 “ Ній. ЩО складає 96,0093% від загальної кількості простих

^ з Т е м
■ W 201Sp)
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а™ ІЙ ПрОТЯГОМ 12 “ ісяців- що п о д у ю т ь дню набуття такого пакета акцій
наивища ціна придбання дорівнює 127,02 гри. ( дата придбання -

ата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства- 08 10 2018р
“ ОІГГа ™ ^
ВІДСУТНЯ ІНФ°Р“ ИІЯ "Р ° розміри часток, які належать
- , Г „1„1 к
ЕКСП0>> та иого афілійованим особам, в загальній кількості голосуючих акцій
-------пля набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій.

