
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)

13.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№  4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами ^хінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та ^  ГРУДНЯ ^013 Р0КУ ^  2826,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції Україї^^ ^ ^ ^ Щ ^ ^ ^ П  }зоку за №  2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор •!* Ш / і  ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ф ° Р нецьки^ Олег Юрійович

(посада) {і £  Щ м ш л в Ш  | В ‘̂ Прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про п а ^ ^ ^ еРтиФ>кати Ф0НДУ операцій з

нерухо

І.

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство '[Д ніпрового}ш аш "

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 оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розмішено на власному веб-сайті ^  .ЬІ2/га/ІПУЄ5,огат.ь,т | 13.04.2020

учасника фондового ринку

(адреса сторінки) (дата)

mailto:ivashina@dvmash.biz


Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють 

спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим 

особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій 

акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано 

особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які 

належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 

75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють 

спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим 

особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків 

простих акцій акціонерного товариства
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здійснює 

облік права 

власності на 
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особою  
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Повне 

найменування 

юридичної 

особи - 

власника 

(власників) або 

прізвище, імя, 

по батькові (за 

наявності) - 

фізичної особи 

-власника 

(власників) 

пакета акцій

Ідентифікаційний 

код згідно 3 

Єдиним 

державним 

реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань (для 

юридичної особи 

- резидента), 

код/номер 3 

торговельного, 

банківського чи 

судового реєстру, 

реєстраційного 

посвідчення 

місцевого органу 

влади іноземної 

держави про 

реєстрацію 

юридичної особи 

(для юридичної 

особи - 

нерезидента)

Розмір 

частки 

акціонера 

(власника) 

до зміни (у 

відсотках 

до

статутного

капіталу)

Розмір 

частки 

акціонера 

(власника) 

після 

зміни (у 

відсотках 

до

статутного

капіталу)

1 2 3 4 5 6 7

1 13.04.2020 50

Т.А.С.

ОВЕРСІАС

ІНВЕСТМЕНТС

ЛІМІТЕД'

НЕ239493 46.6232 51.5256

Зміст інформації:

13.04.2020р. ПрАТ «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 10.04.2020р., з якого дізналось про пряме набуття особою  контрольного пакета акцій. 

Найменування особи: Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.

Реєстраційний номер: НЕ239493.

Розмір частки, яка прямо належала власнику акцій до набуття права власності на такий пакет акцій 

- 46,6232% від загальної кількості акцій та 46,6232% від загальної кількості голосуючих акцій.
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Розмір частки, яка прямо належить власнику акцій після набуття права власності на такий пакет

акцій - 51,5256% від загальної кількості акцій та 51,5256% від загальної кількості голосуючих 
акцій.

Оскільки^інформація надійшла від депозитарія ПАТ «Національний депозитарій України» в даній 
особливій інформації не наводиться:

- найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета 

акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета;

- інформація про особу, визначену особами, що діють спільно, відповідальною за реалізацію норм, 

передбачених статтями 65 — 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

Статутом ПрАТ «Дніпровагонмаш» передбачено, що вимоги статтей 65, 65-2, 65-3 Закону України 
«Про акціонерні товариства» не поширюються на товариство.

До дати набуття Т.А.С. ОВЕРС1АС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД контрольного пакета акцій, Т.А.С. 

ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД разом з афілійованими особами володіло часткою у розмірі 
99,9988% від загальної кількості акцій ПрАТ «Дніпровагонмаш».




