Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
10.06.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

опе^цій«4|В р^хом істн)) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05669819
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0569) 584727,(0569) 584708
6. Адреса електронної пошти:
ivashina@dvmash.biz
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262. Україна, ОЯ/ООООІ/АРА
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, ЭЯ/00002/АЯМ

II. Дані про дату та місце оприлю днення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.dvmash.biz/ru/investoram.html

10.06.2021

(ІЖЬ-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про ш іну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії

Зміни(призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)

Посада

1

2

->

10.06.2021

припинено
повноваження

Член дирекції
ПрАТ "Дніпровагонмаш"

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

4

5

6

Бабенкова Олеся Олександрівна

д/н

0

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
найменування юридичної особи

Зміст інформації:
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ПрАТ "Д ні" Р ° “ ™ м а ш ", припинено повноваження члена дирекції ПрАТ "Дніпровагонмаш"
О л«і
ппг •
10.06.202Ір. у зая-зку ,3 припиненням трудових відносин з ПрАТ "Дніпровагонмаш". Акціями ПрАТ "Дніпровагонмаш" не володіє Перебувала на
поем, члена дирекш, ПрАТ -Дншровагонмаш" з 16.05.201 Ір. „ „
10.06.2021р. Непогашеної судимості ,а корисливі та носадо.1 “ о ,ин» Г „ а е ЗамістГГсоби
овноваження якої припинено, на посаду члена дирекції ГІрАІ "Дніпровагонмаш" нікого не обрано

