Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Г енеральний
директор

Корнецький Олег
Юрійович

(посада)

(прізвищ е та ініціали керівника)

27.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація
неру

і папери, сертифікати фонду операцій з
то) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш'

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
51925, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4
4. Код за ЄДРПОУ
05669819
5. Міжміський код та телефон, факс
(0569) 584727 (0569) 584708
6. Електронна поштова адреса
ivashina@dvmash.biz

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.06.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

№ 121 Бюлетень «Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку»

26.06.2018

(ном ер та найменування оф іц ій н ого друкованого видання)

(дата)

www.dvmash.biz
(адр еса сторінки)

в мережі Інтернет

27.06.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

Ринкова
вартість
майна або
послуг, Щ О €
предметом
правочину
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента
правочину, до
за даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності
(тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

21.06.2018

248238

1634218

15.19

Зміст інформації:
21.06.2018р. наглядовою радою ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийнято рішення про
надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання Договору та
Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалізація готової продукції виробництва
ПрАТ «Дніпровагонмаш». Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину,
визначена відповідно до законодавства: 248238 тис.грн. Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності: 1634218 тис.грн. Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 15,19%. Додаткові критерії для
віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом
ПрАТ «Дніпровагонмаш» не визначені.

