Титульний аркуш Повщомлення (ПЬвщомлення про шформащю)
Пщтверджую щентичшсть електронно! та
паперово! форм шформаци, що подаеться до
KoMictf, та достов1ршсть шформаци, надано! для
розкриття в загалыюдоступнш шформацшнш
баз! даних KoMicii.
Г енеральний директор

Корнецький Олег Юршович

(посада)

(щнзвище та шщ1али кер1вника)

11.10.2017
(дата)

нш папери, сертиф1кати фонду операцш з
ем1тента

Особлива шформац1я (шформащ

I. Загальн1 вщомосИ
1. Повне найменування ем1тента
Публ1чне акцюнерне товариство "Днтровагонмаш"
2. Оргашзацшно-правова форма
Публ1чне акцюнерне товариство
3. Мюцезнаходження
51925, м. Кам'янське, вул. Украшська, буд. 4
4. Код за еДРПОУ
05669819
5. М1жм1ський код та телефон, факс
(0569)584727

(0569)584708

6. Електронна поштова адреса
ivashina@dvmash.biz

II. Даш про дату та мкце оприлюднення Повщомлення (Повщомлення про шформащю)
1. Повщомлення розм щ ено у загальнодоступнш шформацшнш 6a3i даних KoMicii
*
2. Повщомлення
опублковано у*

3. Повщомлення розм щ ено
на сторшщ

05.10.2017
(дата) •

№ 192 Бюлетень «Вщомосп Нащонально! KOMici'i з
цшних nanepie та фондового ринку»

10.10.2017

(номер та найменування офщшного друкованого видання)

(дата)

www.dvmash.biz
(адреса сторшки)

в мереж! 1нтернет

11:10.2017
(дата)

Вщомост! про прийняття piuieHHH про надання згоди на вчинення значних правочишв

№
з/п

Дата
прийняття
ранения

Ринкова варт1сть майна
або послуг, що с
предметом правочину
(тис. грн)

*

Стввщ нош ення
ринково *1
eapTOCTi майна
Вартють
або послуг, що е
актив1в
предметом
емггента за
правочину, до
даними
.
вартосп
останньо 1
актив1в
piHHoi*
ем кента за
фшансовоК
даними
звкност!
останньо! piaaoi
(тис. грн)
ф 1нансово 1
зв1тност1 (у
вщсотках)

1

2

3

4

5

1

05.10.2017

208682.47

1610019

12.96

Змют шформацп:
05.10.2017р. наглядовою радою ПАТ «Дншровагонмаш» прийнято р1шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфкацп № 22 на суму 11091,99 тис.грн. до Договору поставки. При укладанш Специфкацп № 17 до Договору поставки сума
договору стала бшыпою шж 10% вартосп актив1в товариства зпдно з даними останньо! р1чно! фшансово! зв1тност1. Особлива 1нформац1я про
прийняття р ш ен н я про надання згоди на укладання С пецифкацш № 17-21 до Договору поставки розкрита на фондовому ринку.
Предмет правочину: придбання металопродукцй.
Ринкова вартють майна або послуг, що е предметом правочину, визначена вщповщно до законодавства (по Специфкацп № 22): 11091,99
тис.грн.
Ринкова вартють майна або послуг, що е предметом правочину, визначена вщповщно до законодавства (по Договору поставки з урахуванням
С пецифкацп № 22): 208682,47 тис.грн.
Вартють актив1в емНента за даними останньо! р!чно! фшансово! зв1тност1: 1610019 тис.грн.
Сп1вв1дношення ринково! вартост1 майна або послуг, що.е предметом правочину (по С пецифкацп № 22), до вартост1 актив1в ем1тента за
даними останньо! р1чно1 ф1нансово! звггност1 (у вщсотках): 0,69%. Сп1вв1дношення ринковог вартост1 майна або послуг, що е предметом
правочину (по Договору поставки з .урахуванням С пецифкацп № 22), до вартосН актив1в емкента за даними останньо! p in H O i ф1нансово!
звкност! (у вщсотках): 12.96%..
■ ,
.
•
.

№
з/п

Дата
прийняття
рвен ия

Ринкова варткть майна
або послуг, що с
предметом правочину '
(тис. грн)

1

2

3

Сшввщношення
ринково)’
вартосп майна
Варткть
або послуг, що е
актив1в
предметом
емНента за
правочину, до
даним и
вартосп
останньо!
актив1в
p iH H O i
емггента за
ф 1 нансово 1
*
даними
зв1тност1
останньо! р 1чно!
(тис. грн)
фшансово!
зв1тност1 (у
вщсотках)
4

5

Додатков1 критерй для вщнесення правочину до значного правочину не передбачеш законодавством, статутом ПАТ «Дншровагонмаш» не
визначеш.
2

05.10.2017

212504

1610019

13.2

Зм1ст шформацп:
05.10.2017р. наглядовою радою ПАТ «Дншровагонмаш» прийнято р1шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Специфшацп № 23 на суму 3821,53 тис.грн. до Договору поставки. При укладанш Специфшаци № 17 до Договору поставки сума
договору стала бшыною ш ж 10% вартост1 актив1в товариства згщно з даними останньо! р1чно! фшансово! зв1тност1. Особлива 1нформац1я про
прийняття р1шення про надання згоди на укладання Специфжацш № 17-21 до Договору поставки розкрита на фондовому ринку.
Предмет правочину: придбання металопродукцп.
Ринкова варткть майна або послуг, що е предметом правочину, визначена вщповщно до законодавства (по Специфшацп № 23): 3821,53
тис.грн.
Ринкова варткть майна або послуг, що е предметом правочину, визначена вщповщно до законодавства (по Договору поставки з урахуванням
Специфйсацп № 23): 212504 тис.грн.
В арткть актив1в емНента за даними останньо! р1чно! фшансово! зв!тност1: 1610019 тис.грн.
Сшввщношення ринково! вартост! майна або послуг, що е предметом правочину (по Специфжацй № 23), до вартосП актив1в ем1тента за
даними останньо! р1чно! ф1нансово! зв1тност1 (у вщсотках): 0,24%. Сп1ввщношення ринково! вартост1 майна або послуг, що с предметом
правочину (по Договору поставки з урахуванням Специфшацн № 23), до вартостг актив1в емНента за даними останньо! р1чно! ф1нансово!

№
з/п

1

Дата
прийняття
. р1шення

Ринкова варт1сть майна
або послуг, що е
предметом правочину
(тис. грн)

2

3

Сп1вв1дношения
ринковоУ
BapToeri майна
Варткть
або послуг, що с
актив1в
предметом
емггента за
правочину, до
даними
вартосп
останньо?
* piuHoi'

aKTHBia

емггента за
фшансово*!
даними
звггносп
рстанньо1 pi4Hoi'
(тис. грн)
финансово!*
звггносп (у
вщсотках)
4

5

з в т ю с й (у вщсотках): 13,2%.
Додатков1 критерй для вщнесення правочину до значного правочину не передбачеш законодавством, статутом ПАТ «Дншровагонмаш» не
визначеш.

J

