
Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію)

16.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та Д о с т ^ ^ Л ф о р м а ц П ,  що розкрита відповідно до  вимог 
оложення про розкриття ш ф ш г й и ш (іщ ^ н т Ц и  цінних паперів, затвердженого рішенням 
атональної комісії з Цінних ринку від 03 грудня 2013 року № 2826

зареєстрованого в М .н іс т е р с т в у й Ж ії 2013 Р°ку за № 2180/24712 (із змінами) ’

Генеральний д и іф 'Ш ^  Ш В І Корнецький Олег Юрійович

(посада) С ̂  (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація ( і м ф о р м а і н н і  папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

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

ОЮЮОООІ/АРА
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку www.dvmash.biz/ru/investoram.html 16.04.2020

(адреса сторінки) (дата)

mailto:ivashina@dvmash.biz
http://www.dvmash.biz/ru/investoram.html


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  
значних правочинів

№
з/п

Дата прийняття 
рішення

Г ранична 
сукупна вартість 
правочинів (тис. 

гри)

Вартість активів 
емітента за даними  

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості 

правочинів до вартості 
активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 16.04.2020 900000 1323264 68.01

Зміст інформації:

16.04.2020р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинів. Характер правочинів - 
правочини, направлені на отримання та надання товариством грошових коштів (договори позики, 

! кредитні договори). Гранична сукупна вартість правочинів - 900000 тис.грн. Вартість активів 
| емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1323264 тис.грн. Співвідношення 
: граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
! фінансової звітності - 68,01%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16635800 шт. Кількість •
; голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 16273033 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 16273033 шт., «проти» прийняття 
рішення - 0.

2 16.04.2020 1800000 1323264 136.03
Зміст інформації:

16.04.2020р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинів. Характер правочинів - 

1 правочини, направлені на забезпечення виконання зобов’язань товариства та будь-яких третіх осіб 
(договори гарантії, поруки, застави/іпотеки). Гранична сукупна вартість правочинів - 1800000 
тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1323264 
тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 

; даними останньої річної фінансової звітності — 136,03%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
1166^5800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
: 16273033 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 16273033 
шт.. «проти» прийняття рішення - 0.

3 16.04.2020 5000000 1323264 377.85
Зміст інформації:

16.04.2020р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинів. Характер правочинів - 
правочини. направлені на реалізацію товариством готової продукції. Гранична сукупна вартість 
правочинів - 5000000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності - 1^2^264 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -  377,85%. Загальна кількість 
голосуючих акцій - 16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зоорах - 16273033 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 16273033 шт., «проти» прийняття рішення - 0.

4 ! 16.04.2020 5000000 1323264 377.85
Зміст інформації:

2



№
з/п

Дата прийняття 
рішення

Г ранична 
сукупна вартість 
правочинів (тис. 

грн)

Вартість активів 
емітента за даними  

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості 

правочинів до вартості 
активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
16

попе
прав
5000
1323
Є\1ІТ(
голо
загат
ріше

04.2020р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийнято рішення про 
реднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинів. Характер правочинів - 
очини, направлені на придбання оборотних засобів. Гранична сукупна вартість правочинів - 
000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
264 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
;нта за даними останньої річної фінансової звітності -  377,85%. Загальна кількість 
суючих акцій - 16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
іьних зборах - 16273033 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
ння - 16273033 шт., «проти» прийняття рішення - 0.

5 16.04.2020 500000 1323264 37.79
Зміст інформації:

16.04.2020р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинів. Характер правочинів - 
правочини, направлені на придбання товариством електроенергії. Гранична сукупна вартість 
правочинів - 500000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності - 1323264 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -  37,79%. Загальна кількість 
голосуючих акцій - 16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 16273033 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 16273033 шт., «проти» прийняття рішення - 0.
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