
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 ^ ^ ^ д а Ц ^ Л —' Корнецький Олег Юрійович 

(посада) I I ^ ґ ^ (прізвище та ініціали керівника) 

15.04.2016 ' 

(дата) 

Особлива інформація (інфор^Щїя^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 12.04.2016 

(дата) 

2. Повідомлення № 72 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних . . „ . ~ Л 1 , 
_ . , 14.04.2016 

опубліковано у* паперів та фондового ринку» 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено J 1 1 - - т 1 С Л / І 1 Л 1 * 
г www.dvmash.biz в мережі Інтернет 15.04.2016 

на сторінці 
(адреса сторінки) (дата) 

mailto:ivashina@dvmash.biz
http://www.dvmash.biz


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

№ з/п Дата обліку (за 
наявності) 

Дата повідомлення 
емітента особою, 

що здійснює облік 
права власності на 

акції в 
депозитарній 

системі або 
акціонером 

Повне 
найменування 

юридичної особи -
власника пакета 

акцій або 
зазначення 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів 
або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт 
господарської діяльності - для 
юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 08.04.2016 12.04.2016 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«СІЛВЕР БІЗНЕС 

ІНВЕСТ» 

38919145 12.7447 14.5972 

Зміст інформації: 

12.04.2016р. ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало від депозитарія ПАТ «Національний депозитарій України» Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 
08.04.2016р., з якого дізналось про наступні зміни, що сталися у власника акцій ПАТ «Дніпровагонмаш», якому належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій. 
Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого виникла інформація: Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛВЕР 
БІЗНЕС ІНВЕСТ». Код за ЄДРПОУ: 38919145. Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41. Розмір частки 
акціонера до зміни розміру пакета акцій - 12.7447 % від загальної кількості акцій та 12,8163 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір 
частки акціонера після зміни розміру пакета акцій - 14,5972 % від загальної кількості акцій та 14,6792 % від загальної кількості голосуючих 
акцій. 


