Титульний аркуш Повщомлення
(Повщомлення про шформащю)
Пщтверджую щентичнють та достов1ршсть
1 1нформацп, що розкрита вщповщно до вимог
Положения
про
розкриття
шформацп
ем1тентами цшних nanepiB.
Генеральний директор

Корнецький Олег Юршович

(посада)

(пр1звище та ш щали кер1вника)

31.01.2018
(дата)

Особлива шформащя (шформащя пр^гЧцохЕЩьйгйш папери, сертифжати фонду операцш з
HepyxoMicTio) емггента
I. Загальш вщомосп
/

1. Повне найменування ем1тента
Публ'тне акцюнерне товариство "Днтровагонмаш"
* 2. Оргашзацшно-правова форма
Публ1чне акцюнерне товариство
3. Млсцезнаходження
51925, м. Кам'янське, вул. Украшська, буд. 4
4. Код за еДРПОУ
05669819
5 .1уПжмюький 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 розмщ ено у загальнодоступнш шформацшнш баз1 даних KoMicii

25.01.2018
(дата)

. 2. Повщомлення
опублiковано у*

№ 20 Бюлетень «Вщомосп Нащонально! K O M icii з цшних
50.01.2018
nanepiB та фондового ринку»
(номер та найменування офщшного друкованого видання)

3. Повщомлення розмщ ено
на сгоршщ

www.dvmash.biz

*

(дата)

в мереж11нтернет

31.01.2018
(дата)

(адреса сторшки)

.

X

Вщомосп про прийняття ршення про надання згоди на вчинення значних правочишв
Сшввщношення
ринково!
вартост1 майна
Варткть
або послуг, що е
актив1в
предметом
емпента за
правочину, до
даними
вартосп
останньо1
актив1в
pinHoi
ем1тента за
фшансово!
даними
зв1тност1
останньо*1 pinH oi
(тис. грн)
фшансово'1
3eiTHOCTi (у
вщсотках)

№
з/п

Дата
прийняття
рйпення

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

1

2

3

4

5

1

25.01.2018

674944.2

1610019

41.92

Змкт шформацн:
25.01.2018р. наглядовою радою ПАТ «Дншровагонмаш» прийнято ршення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме
укладання Договору та Специфкацп № 1 до нього, предметом якого е реал1защя готово! продукцй виробництва ПАТ «Дншровагонмаш».
Ринкова вартють майна або послуг, що е предметом правочину, визначена вщповщно до законодавства: 674944,2 тис.грн. Вартють аютшв
ем1тента за даними останньо! р1чно! фшансово! зв1тност1: 1610019 тис.грн. Сшввщношення ринково! вартост1 майна або послуг, що е
предметом правочину, до вартост1 актив1в ем1тента за даними останньо! р1чно! фшансово! звггноеп (у вщсотках): 41,92%.
Рппення про попередне надання згоди на вчинення ПАТ «Дншровагонмаш» значних правочишв направлених на реал1защю товариством
готово! продукцп було прийнято загальними зборами aKijioHepiB ПАТ «Дн1провагонмаш», що вщбулись 20.04.2017р. Наглядов1й рад1 ПАТ
«Дн1провагонмаш» надано повноваження прийняти остаточне р1шення щодо вчинення цих значних правочин!в.
Загальна к1льк1сть голосуючих акц1й - 16542893 шт. Кшыасть голосуючих акцш, що зареестрован1 для участ1 у загальних зборах - 13179176 шт.
Кшьюсть голосуючих акц1й, що проголосували «за» прийняття р1шення - 13179176 шт., «проти» прийняття ршення - 0.
Додатков1 критерп для вщнесення правочину до значного правочину не передбачеш законодавством, статутом ПАТ «Дншровагонмаш» не
виз начет.

