Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
22.04.2021____________________________________
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№7 ___________________________________________
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та дос товірність інформації, що
та відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емФ
паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних пац
03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві
13 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор
ПрАТ "Дніпровагонмаш

Ж п

(посада)

Закірбаев Олександр Ренатович_____
(прізвищ е та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Чізе „
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, 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, 011/00001/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, 0 ^ 0 0 0 0 2 /А Я М
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.dvmash.biz/ru/investoram.htrnl_______22.04.2021
(Ш Ь -а д р е са веб-сайту)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:
22.04.2021р. ріш енням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш " затверджено звіт про винагороду членів наглядової ради
ПрАТ "Дніпровагонмаш" за 2020 рік. Згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого ріш енням
Н аціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. N 2826 (зі змінами) П рАТ "Дніпровагонмаш" не розкриває звіт про
винагороду членів наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" за 2020 рік шляхом його розміщ ення у загальнодоступній інформаційній базі
даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлю днення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та
на власному вебсайті.

