Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

15.05.2019
(дата реєстр ації ем ітентом електронного докум ента)
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І. Загальні 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 оприлю днення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

,
www.dvmash.biz/ru/investoram.html

15.05.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Член дирекції
ПрАТ
«Дніпровагонмаш»

Донець
Олександр
Євгенович

д/н

0

15.05.2019 року наглядовою радою ПрАТ «Дніпровагонмаш» на підставі Закону України «Про
акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Дніпровагонмаш», прийнято рішення (протокол
засідання наглядової ради від 15.05.2019 року) обрати членом дирекції ПрАТ «Дніпровагонмаш»
Донця Олександра Євгеновича. Обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб:
зміна кількісного складу дирекції ПрАТ «Дніпровагонмаш». Акціями ПрАТ «Дніпровагонмаш»
не володіє. Обрано строком на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 26.02.2009р. по
10.07.2018р. - заступник начальника юридичного відділу ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат»; з 11.07.2018р. по теперішній час - начальник юридичного відділу ПрАТ
«Дніпровагонмаш».

