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Особлива шформащя (шформа1?151^ц$а йГотечш щнш папери, сертифжати 
фонду операцш з нерухомктю) емггента

I. Загальш вщомосгп
1. Повне найменування емпента

Публгчне акцюнерне товариство "Днтровагонмаш"

2. Оргашзацшно-правова форма

Публ1чне акцюнерне товариство

3. Мюцезнаходження

51925, м. Кам'янське, вул. Украшська, буд. 4

4. Код за еДРПОУ

05669819

5. 1УПжмюький код та телефон, факс

(0569)584727 (0569)584708

6. Електронна поштова адреса

ivashina@dvmash.biz

II. Даш про дату та мкце оприлюднення Повщомлення (Повщомлення про
шформащю)

1. Повщомлення розмпцено у загальнодоступнш шформацшнш 6a3i даних KoMicii 19.04.2018

2. Повщомлення 
опублшовано у*

3. Повщомлення розмпцено 
на сторшщ

№ 76 Бюлетень «Вщомост1 Нацюнально1 KOMicii з цшних 
nanepiB та фондового ринку»

»

(номер та найменування офщйного друкованого видання)

www.dvmash.biz

(дата)

20.04.2018

(дата)

в мереж11нтернет 23.04.2018

(дата)

Г

mailto:ivashina@dvmash.biz
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Вщомосгп про змшу oci6, я Ким належить право голосу за акщями, сумарна 
кшьккть прав за якими стае бшыпою, меншою або р1вною пороговому 

значению пакета акцш

19.04.2018р. П АТ «Днш ровагонмаш» отримало наступну ш формащ ю про набуття права голосу за 
акщями.

1. Д ем ’янов А ндрш  на пщстав1 отриманоУ дов 1рен осп  вщ СЕРТАКО Л1М1ТЕД (код Н Е235471) набув 
право на власний розсуд голосувати вщ iMeHi компанп по деяким питаниям порядку денного збор1в 
акщонер1в ПАТ «Днш ровагонмаш», що вщбулись 19.04.2018р. Розм1р частки власника акцш в загальнш 
KuibKOCTi акцш - 27,4353% . Дата видач1 дов1реностг 10.04.2018р. Д ем ’янов А ндрш  акщями ПАТ 
«Дншровагонмаш» не волод1е.

2. Д ем ’янов А ндрш  на шдстав1 отриманоТ дов1реност1 вщ ТОВ «АЛ ЬКАН ТАРА 1НВЕСТ» (код 
СДРПОУ 40923255) набув право на власний розсуд голосувати вщ iMeHi товариства по деяким питаниям 
порядку денного збор1в акщонер!в П АТ «Днш ровагонмаш», що вщбулись 19.04.2018р. Розм1р частки 
власника акцш в загальнш кшькост1 акцш - 18,8585% . Дата видач1 дов1реносп: 16.04.2018р. Д ем ’янов 
Андрш акщями ПАТ «Днш ровагонмаш » не волод!е.

3. Д ем ’янов А ндрш  на пщстав1 отриманоУ дов1реност1 вщ ТОВ «АГРО ПЛЮ С ЕКСПО» (код 
СДРПОУ 41056704) набув право на власний розсуд голосувати вщ iMeHi товариства по питаниям порядку 
денного 3 6 o p iB  акцюнер1в П АТ «Дншровагонмаш », що вщбулись 19.04.2018р. Po3Mip частки власника акцш 
в загальнш кш ькос^ акцш - 38,4752% . Дата видач1 дов1реностк 16.04.2018р. Д ем ’янов Андрш  акщями ПАТ 
«Дншровагонмаш» не волод1е.

Сумарна юльюсть голос!в за акщями ПАТ «Днш ровагонмаш» надана представнику по дов1реностям 
14102005 шт., що складае 84,769% вщ загальноУ кшькостт акцш та 85,2455 % вщ загальноУ кшькост1 голосуючих 
акцш.


