Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
06.08.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

13
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
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Олег Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (ін ф о щ а д ^ ^ д ро і п о ^ §Г#//ніі папери, сертифікати фонду операцій з
ітента
___

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
УКРАЇНА
011/00001/АРА
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розмішено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

,
\\-\\лу.аутазгі.Ьшги investoram.html

06.08.2019

(адреса сторінки к

(лата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій
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05.08.2019

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«АЛЬКАНТАРА
ІНВЕСТ»

40923255

18.8585

0

Зміст інформації:
05.08.2019р. ПрАТ «Дніпровагонмаш» отримало від депозитарій ПАТ «Національний
депозитарій України» реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на
26.07.2019р., з якого дізналось про наступні зміни.
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 «АЛЬКАНТАРА ІНВЕСТ», Ідентифікаційний
код юридичної особи: 40923255. Дія та яким чином вона відбувалась: пряме відчуження.
Розмір частки власника акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій 18.8585 % від загальної кількості акцій та 18,8585 % від загальної кількості голосуючих
акцій. Розмір частки власника акцій після відчуження права власності на такий пакет
акцій складає 0 % від загальної кількості акцій та 0 % 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 Олег Дагдаленідіс. Дата, в
яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: інформація не наводиться, оскільки
реєстр акціонерів не містить дану інформацію.
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КІНТАС
ЛІМІТЕД

НЕ246514

46.6225

46.6232

Зміст інформації:
05.08.2019р. ПрАТ «Дніпровагонмаш» отримало від депозитарій ПАТ «Національний
депозитарій України» реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на
26.07.2019р., з якого дізналось про наступні зміни.
Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір
пакета якої стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій:
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КІН ГАС ЛІМІТ ЕД. Реєстраційний номер: НЕ246514. Дія та яким чином вона івідбувалась:
пряме набуття. Розмір частки власника акцій до набуття права власності на таї сий пакет
акцій - 46,6225 % від загальної кількості акцій та 46,6225 % від загальної кільк ості
голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права власност на такий
пакет акцій складає 46,6232 % від загальної кількості акцій та 46,6232 % від за гальної
кількості голосуючих акцій. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володі ння
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розгіор ядження
акціями: кінцевий бенефіціарний власник Тігіпко Сергій Леонідович. Дата, в я ку порогові
значення було досягнуто або перетнуто: інформація не наводиться, оскільки рс;єстр
акціонерів не містить дану інформацію.
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Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«KÄMET ОЙЛ»

38506296

0

23.7608

Зміст інформації:
(Ь .08.2019р. ІІрАТ «Дніпровагонмаш» отримало від депозитарія ПАТ «Національний
депозитарій України» реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на
26.07.2019р., з якого дізналось про наступні зміни:
Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір
пакета якої стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій:
Іовариство з обмеженою відповідальністю «KÄMET ОЙЛ». Ідентифікаційний код
юридичної особи: j 8506296. Дія та яким чином вона відбувалась: пряме набуття. Розмір
частки власника акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 0 % від загальної
кількості акцій та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника
акцій після набуття права власності на такий пакет акцій складає 23,7608 % від загальної
кількості акцій та 23.7608 % від загальної кількості голосуючих акцій. Відомості про осіб,
які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких
ос°ба здійснює розпорядження акціями: кінцевий бенефіціарний власник Туржанская
Наталія Іванівна. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто: інформація
не наводиться, оскільки реєстр акціонерів не містить дану інформацію.

