
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії. 

Генеральний д и р е к т ^ ^ / ^ ^ ^ м ^ л ї ^ ^ * ^ / ^ . Кобиляков Андрій Іванович 

(посада) І І % § з ( Р ^ ^ \ | № й № с ) (прізвище та ініціали керівника) 
І З Н и і ? ® ' / И о 
\\П*Т JJtsli 

07.10.2015 
(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4 

4. Код за ЄДРПОУ 

05669819 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(05692)33046 (05692) 32638 

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 

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці 

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

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

www.dvmash.biz в мережі Інтернет 

(адреса сторінки) 

01.10.2015 

(дата) 

06.10.2015 

(дата) 

07.10.2015 

(дата) 
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

ДІЇ 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

01.10.2015 припинено 
повноваження 

Член дирекції 
ПАТ 

«Дніпровагонмаш» 

Малініна Марина 
Михайлівна 

д/нд/н 
Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних у складі особливої інформації 
0.000162 

Зміст інформації: 

01.10.2015р. наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» прийнято рішення (протокол засідання наглядової ради від 01.10.2015р.) припинити 
повноваження члена дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» Малініной Марини Михайлівни, у зв'язку зі зміною організаційної структури управління 
ПАТ «Дніпровагонмаш». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних у складі особливої інформації. Володіє 27 акціями, 
що за номінальною вартістю складає 13,50 грн. Частка, якою володіє у статутному капіталі ПАТ «Дніпровагонмаш» - 0,000162 %. Загалом 
перебувала на даній посаді 11 років і 2 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду члена дирекції ПАТ 
«Дніпровагонмаш», замість особи повноваження якої припинено, нікого не призначено. 


