Титульний аркуш Повщомлення
(Повщомлення про шформащю)
Пщтверджую щентичшсть та достов1ршсть
1нформаци, що розкрита вщповщно до вимог
Положения
про
розкриття
шформацп
/ емгтентами цшних nanepie.
Г енеральний директор

Корнецький Олег Юршович

(посада)

(пр1звище та шщ1али кер1вника)

24.01.2018
(дата)

Hi папери, сертнфжати фонду оперший ?
емггента

Особлива шформащя (шформац

I. Загальш вщомост1
1. Повне найменування иуптента
/-

Публ1чне акцюнерне товариство "Днтровагонмаш"

2. Оргашзацшно-правова форма
Публ1чне акцюнерне товариство
t

3. 1УПсцезнаходження
51925, м. Кам'янське, вул. Украшська, буд. 4
4. Код за СДРПОУ
05669819
5. Млжмюький код та телефон, факс
(0569)584727

(0569)584708

6. Електронна поштова адреса
ivashina@dvmash.biz
/

II. Даш про дату та мгсце оприлюднення Повщомлення (Повщомлення про шформашю)
1. Повщомлення розмщ ено у загальнодоступнш шформацшнш баз1 даних KoMicii

18.01.2018
(дата)

2. Повщомлення
опублковано у*

№ 15 Бюлетень «Вщомоеп Национально! KOMici'i з цшних
23.01.2018
nanepiB та фондового ринку»
(номер та найменування офщшного друкованого видання)

3. Повщомлення розмщ ено
на сторшщ

www.dvmash.biz

(дата)

24.01.2018

в мереж11нтернет

(адреса сторшки)

Z 'с /г £ с .

(дата)

v </

у.

Вщомо<гп про змшу власнимв акщй, яким належить 5 i бшыие вщсотк1в простих акцш публ1чного акцюнерного
товариства
1дентифжацшний код згщно з Сдиним
Дата повщомлення
державним реестром юридичних oci6,
Повне
емггента особою,
найменування
ф1зичних oci6 - пщприемщв та громадських
Po3Mip частки
що здшснюе облж
юридично'1 особи - формувань (для юридично'1 особи - резидента), акщонера до змши
права власносп на
№ з/п
код/номер з торговельного, банювського чи
(у вщсотках до
власника пакета
акц1¥ в
судового реестру, реестрацшного посвщчення
акцш або
статутного
депозитарии!
капггалу)
мкцевого органу влади шоземно¥ держави про
зазначення
систем! або
"ф1зична особа”
реестращю юридично1 особи (для юридично 1
акщонером
особи - нерезидента)
1

1

Po3Mip частки
акщонера тел я
змши (у вщсотках
до статутного
капггалу)

2

3

4

5

6

18.01.2018

Пайовий венчурний
недиверсифжований
закритий
швестицшний фонд
«Новий»
Товариство з
обмеженою
вщповщальнютю
«ТАС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

37770013

13.712

0.000709

Змкт шформацп:
18.01.2018р. ПАТ «Дшпровагонмаш» отримало вщ депозитар1я ПАТ «Нащональний депозитарш Украши» реестр власниюв iiviemmx цшних
nanepie, складений станом на 31.12.2017р., з якого д1зналось про настушп змши, що сталися у власниюв акцш ПАТ «Дншровагонмаш», яким
належить 5 i бшыпе вщсотюв простих голосуючих акщй.
Повне найменування юридичноУ особи - власника акцш, щодо якого виникла шформащя: Пайовий венчурний недиверсифжований закритий
швестицшний фонд «Новий» Товариство з обмеженою вщповщальшстю «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Код за СДРПОУ: 37770013.
Мюцезнаходження: УкраУна, 01032, м. КиУв, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розм1р частки акщонера до змши розм1ру пакета акцш - 2281098
простих 1менних акщй, що складае 13,712 % вщ загально! кшькост1 акц1й та 13.789 % вщ загальноУ к1лькост1 голосуючих акщй. Розм1р частки
акц1онера гпсля змши розм1ру пакета акц1й - 118 простих 1менних акщй, що складае 0.000709 % вщ загальноУ к1лькост1 акщй та 0.000713 % в1д
загальноУ кшькост1 голосуючих акц1й.

1дентифжацшний код згщно з Сдйним
Дата повщомлення
державним реестром юридичних oci6,
Повне
емггента особою,
Розм1р частки
ф1зичних oci6 - пщприемщв та громадських
найменування
що здшснюс облж
юридично’1 особи - формувань (для юридично'1 особи - резидента), акщонера до змши
права власност1 на
(у вщсотках до
№ з/п
код/номер з торговельного, банювського чи
власника пакета
акцц в
статутного
судового реестру, реестрацшного посвщчення
акцш або
депозитарии!
кап палу)
мкцевого органу влади шоземно'1 держави про
зазначення
систем! або
реестращю юридично'1 особи (для юридично!
"ф1зична особа"
акцюнером
особи - нерезидента)
1

2

Po3Mip частки
акщ онера т е л я
змш и (у вщ сотках
до статутного
капггалу)

2

3

4

5

6

18.01.2018

Товариство з
обмеженою
вщповщальшстю
«АГРО ПЛЮС
ЕКСПО»

41056704

19.216

33.8436

Змкт шформацп:
18.01.2018р. ПАТ «Дншровагонмаш» отримало вщ депозитар1я ПАТ «Нацюнальний депозитарш Украши» реестр власниюв 1менних цшних
nanepie, складений станом на 31.12.2017р., з якого д1зналось про наступш змши, що сталися у власниюв акцш ПАТ «Дншровагонмаш», яким
належить 5 i бшыпе вщсотюв простих голосуючих акщй.
Повне найменування юридично! особи - власника акцш, щодо якого виникла шформащя: Товариство з обмеженою вщповщальшстю «АГРО
ПЛЮС ЕКСПО». Код за СДРПОУ: 41056704. Мюцезнаходження: Украша, 01032, м. Кшв, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розм1р частки
акщонера до змши розм!ру пакета акцш - 3196735 простих 1менних акцш, що складае 19,216 % вщ загально! кшькосп акцш та 19,3239 % вщ
загально! кшькосп голосуючих акцш. Розм1р частки акщонера шсля зм1ни розм1ру пакета акцш - 5630152 простих 1менних акц!й, що складае
33,8436 % вщ загально'1 кшькост1 акцш та 34,0338 % вщ загально! кшькост1 голосуючих акцш.

3

18.01.2018

Публ1чне
акцюнерне
товариство
«Закритий
недиверсиф!кований
венчурний
корпоративний
1нвестиц1йний фонд

38408422

5.8141

5.8045

1дентиф1кацшний код згщно з Сдиним
Дата повщомлення
Повне
державним реестром юридичних oci6,
ем1тента особою,
найменування
Розм1р частки
ф1зичних
oci6 - пщприемщв та громадських
що здшснюе облж
юридично '1 особи - формувань (для юридично! особи - резидента), акщонера до змши
права власност1 на
№ з/п
власника пакета
(у вщсотках до
код/номер з торговельного, банювського чи
акци в
акцш або
судового реестру, реестрац1йного посвщчення
статутного
депозитарнш
зазначення
м1сцевого органу влади шоземно! держави про
кашталу)
систем! або
"ф1зична особа"
реестрац1ю юридично! особи (для юридично1
акц1онером
особи - нерезидента)
1

2

3

4

5

Розм1р частки
акщонера тел я
змши (у вщсотках
до статутного
капггалу)

6

«КООПЕРАТОР»
Змкт шформацп:
18.01.2018р. ПАТ «Дншровагонмаш» отримало вщ депозитар1я ПАТ «Нащональний депозитарш Укра'ши» реестр власниюв 1менних цшних
nanepiB, складений станом на 31.12.2017р., з якого д1зналось про наступш змши, що сталися у власниюв акцш ПАТ «Дншровагонмаш», яким

належить 5 i бшыпе вщсотюв простих голосуючих акцш.
Повне найменування юридично!’ особи - власника акцш, щодо якого виникла шформащя: Публ1чне акцюнерне товариство «Закритий
недиверсифкований венчурний корпоративний швестицшний фонд «КООПЕРАТОР». Код за СДРПОУ: 38408422. Мюцезнаходження:
Украша, 01032, м. Кшв, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розм1р частки акщонера до змши розм1ру пакета акцш - 967220 простих 1менних акцш,
що складае 5,8141 % вщ загально! кшькосп акцш та 5,8467 % вщ загально! кшькосп голосуючих акщй. Розм1р частки акщонера т е л я змши
розм1ру пакета акцш - 965620 простих 1менних акц1й, що складае 5,8045 % вщ загально! кшькосп акцш та 5,8371 % вщ загально! кшькосп
голосуючих акцш.

