Шановний акціонер!
Відкрите акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» повідомляє, що 04.08.2009р. загальними зборами
акціонерів було прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у
бездокументарну форму існування.
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про
дематеріалізацію:
Вид цінних паперів: акції прості іменні;
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації - 22 вересня 2004р.; орган, що видав свідоцтво - Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку України; реєстраційний номер випуску - 575/1/04;
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0402451001;
Номінальна вартість акції даного випуску: 50 (п’ятдесят) копійок;
Кількість випущених акцій даного випуску: 16 635 800 (шістнадцять мільйонів шістсот тридцять п’ять тисяч вісімсот)
штук;
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 8 317 900 (вісім мільйонів триста сімнадцять тисяч дев’ятсот)
гривень.
Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах,
відкритого в зберігача цінних паперів.
Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:
Повне найменування згідно з установчими документами: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУПРЕЄСТР»;
Скорочене найменування згідно з установчими документами: ТОВ «ГРУП-РЕЄСТР»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34618797;
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: Україна, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 65;
Телефон, факс: (044) 422-52-31;
Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Половян Наталія Миколаївна;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: серія АО1 № 129476, видане Святошинською районною у
місті Києві державною адміністрацією 20.09.2006 року, номер запису - 10741050004019701;
Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а
саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: серя АВ № 318259, видана Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку України 26.04.2007 року; строк дії ліцензії - 05.02.2012р.
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується:
Найменування: Відкрите акціонерне товариство «Міжрегіональний фондовий союз»;
Місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-Б;
Телефони контактної особи: (044) 238-61-92; 238-61-93; 238-61-94;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24917996;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А01 № 455507, видане Старокиївською у м. Києві державною
адміністрацією 15.05.1997 року, номер запису 10741200000030752;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 189728, видана Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку України 07.11. 2006 року.
Реквізити зберігача, у якого ВАТ «Дніпровагонмаш» відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій
випуску, що дематеріалізується:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ-КАПІТАЛ»;
Місцезнаходження: 03062, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 65;
Телефони контактної особи: (044) 284-04-96; 284-04-95;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36001522;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А01 № 456919, видане Шевченківською у м. Києві державною
адміністрацією 08.07.2008 року, номер запису 10741070005030519;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 470574, видана Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку України 07.05.2009 року.
Датою припинення ведення реєстру вважати 23 жовтня 2009р.
Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних
цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється.
Звертаємо Вашу увагу на те, що власнику акцій необхідно укласти договір про відкриття рахунку в цінних
паперах зі зберігачем.
Власник акцій випуску, що дематеріалізується, має право до дати припинення ведення реєстру самостійно
знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.
Дирекція ВАТ «Дніпровагонмаш»

