Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
13.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

З
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Н аціональної комісії з цінних паперів та Фондовото^цинку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в М іністерстві ю стиції
року за № 2180/24712 (із зм ін ам и )’
Генеральний директор

Корнецький Олег Ю рійович

( * Щ\

(посада)

( пР'звише та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація п р о ^ ^ ^ ^ ^ і ц ін н и ^ ^ ^ /, сертифікати фонду операцій з

І. Загал^М-лйійЙІсЧгі'^
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. М ісцезнаходження
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4
4. Ідентифікаційний код ю ридичної особи
05669819
5. М іжміський код та телефон, факс
(0569)584727

(0569)584708

6. Адреса електронної пошти
ivashina@ dvm ash.biz
7. Найменування, ідентифікаційний код ю ридичної особи, країна реєстрації ю ридичної особи та
номер свідоцтва про вклю чення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійсню є оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
Державна установа «А гентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
ОЯ/ООООІ/АРА
II. Дані про да т\ та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміш ено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку
'

'^ у ^ у т а з Ь .Ы г / г и /т у е з Ш г а т .^ т !

13.04.2020

І адреса сторінки)

( дата)

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

НЕ235471

51.1961

46.2938

Зміст інформації:
і: 5.04.2020р. ПрАТ «Дніпровагонмаш » отримало від депозитарія ПАТ «Національний
деп ззитарій України» Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акц онерного товариства, складений на підставі реєстру власників іменних цінних паперів,
стаьюм на 10.04.2020р., з якого дізналось про наступні зміни:
Най менування ю ридичної особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір
пак<' та ЯК01 стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій:
СЕР ТАКО ЛІМ ІТЕД. Реєстраційний номер: НЕ235471. Дія та яким чином вона
відб увалась: пряме відчуження. Розмір частки власника акцій до відчуження права
влас-ності на такий пакет акцій - 51,1961 % від загальної кількості акцій та 51,1961 % від
зага льної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після відчуження
праї*а власності на такий пакет акцій складає 46,2938% від загальної кількості акцій та
46,2 938% від загальної кількості голосуючих акцій. В отриманому товариством Переліку
акці онерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства
відс утня дата, в яку порогові значення були змінені, а також відомості про осіб, які
вхо;іять до ланцю га володіння корпоративними правами ю ридичної особи, через яких
осоЄ>а здійсню є розпорядження акціями.
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Т.А.С.
ОВЕРС1АС
ІНВЕСТМ ЕНТС
ЛІМ ІТЕД

НЕ239493

46.6232

51.5256

Зміст інформації:
13.04.2020р. ПрАТ «Дніпровагонмаш » отримало від депозитарія ПАТ «Національний
депозитарій України» Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерного товариства, складений на підставі реєстру власників іменних цінних паперів,
станом на 10.04.2020р., з якого дізналось про наступні зміни:
Найменування ю ридичної особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір
пакеГа якої стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій-

Ідентифікаційний код
ю ридичної особи
Дата
Прізвищ е, ім'я,
ю ридичної особи Розмір
Розмір
отримання
по батькові
резидента або код/номер
частки
частки
інф орм ації
фізичної особи
з торговельного,
акціонера
акціонера
від
або
банківського чи
після
№
до
зміни (у
Центрального найменування
судового
реєстру,
зміни (у
з/п
відсотках
депозитарію
ю ридичної
реєстраційного
відсотках
до
цінних
особи власника
посвідчення місцевого
до
статутного
паперів або
(власників)
органу влади іноземної
статутного
капіталу)
акціонера
акцій
держави про реєстрацію
капіталу)
ю ридичної особи нерезидента
1 і

2

3

4

5

6

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМ ЕНТС ЛІМ ІТЕД. Реєстраційний номер: НЕ239493. Дія та
яким чином вона відбувалась: пряме набуття. Розмір частки власника акцій до набуття
права власності на такий пакет акцій - 46.6232% від загальної кількості акцій та 46,6232%
від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття
права власності на такий пакет акцій складає 51,5256% від загальної кількості акцій та
:>1.52^6% від загальної кількості голосуючих акцій. В отриманому товариством Переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства
відсутня дата, в яку порогові значення були змінені, а також відомості про осіб, які
входять до ланцю га володіння корпоративними правами ю ридичної особи, через яких
особа здійсню вала розпорядження акціями.

