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Титульний аркуш Повщомлення 
(Повщомлення про шформащю)

Пщтверджую щентичшсть та достов1ршсть 
1нформаци, що розкрита вщповщно до вимог 
Положения про розкриття шформацп ем1тентами 
цшних nanepiB.

Уповноважена особа - 
Директор з економши та 

фшашпв

(посада)

Особлива шформащя (ш ф орм

Бабенкова Олеся Олександр1вна 

(пр1звище та шщ1али кер1вника)

28.02.2018
(дата)

Hi папери, сертифжати фонду операцш з 
емпента

I. Загальш вщомосп

1. Повне найменування ем1тента

Публ1чне акцюнерне тоеариство "Днтровагонмаш"

2. Оргашзацшно-правова форма

Публ1чне акцюнерне товариство

Мюцезнаходження

4. Код за еДРПОУ 
*

5. М1жмюький код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса

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

05669819 

(0569)584727 (0569)584708

i vashina@dvmash. biz

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

1. Повщомлення розмщено у загальнодоступнш шформацшнш 6a3i даних KoMicii

3. Повщомлення розмйцено на 
сторшщ

22.02.2018

(дата)

2. Повщомлення опублшовано № 40 Бюлетень «Вщомосп Нащонально! комюи з цшних ^  Q2 2018
nanepiB та фондового ринку»

(номер та найменування офщшного друкованого видання) (дата)

www.dvmash.biz в мepeжi 1нтернет 28.02.2018

(адреса сторшки) (дата)

http://www.dvmash.biz


Вщомосп про змшу власнишв акцш, яким належить 5 i бшьше вщсотюв простих акцш публ1чного акцюнерного 
товариства

№ з/п

Дата повщомлення 
емггента особою, 

що здшснюе облж 
права власност! на 

акцп в 
депозитарий 

систем! або 
акцюнером

Повне 
найменування 

юридичиоУ особи - 
власника пакета 

акцш або 
зазначення 

"ф1зична особа"

1дентифжацшний код згщно з Сдиним 
державним реестром юридичних oci6, 

ф1зичних oci6 - пщприемщв та громадських 
формувань (для юридично! особи - резидента), 

код/номер з торговельного, банювського чи 
судового реестру, реестрацшного посвщчення 
мкцевого органу влади шоземно'1 держави про 
ресстращю юридично! особи (для юридичшн 

особи - нерезидента)

Po3Mip частки 
акцюнера до змши 

(у вщсотках до 
статутного 
капггалу)

Po3Mip частки 
акцюнера теля  

змши (у вщсотках 
до статутного 

капггалу)

1 2 3 4 5 6

1
г

21.02.2018

Товариство з 
обмеженою 

вщповщальшстю 
«АГРО ПЛЮС 

ЕКСПО»

41056704 33.8436 38.4752

Змкт шформащп

21.02.2018р. ПАТ «Дшпровагонмаш» отримало вщ депозитар1я ПАТ «Нацюнальний депозитарш Укра'ши» Перелш акцюнер1в, яким 
иадсилатиметься иисьмове повщомлення про проведения загальних збор1в акцюнерного товариства, складений на тдстав1 реестру власиихав 
1менних цшних nanepiB, станом на 20.02.2018р., з якого д1зналось про наступи! змши, що сталися у власниюв акцш ПАТ «Дншровагонмаш», 
яким належить 5 i бшьше вщсотюв простих голосуючих акцш.
Повне найменування юридичноУ особи -  власника акцш, щодо якого виникла шформащя: Товариство з обмеженою вцщовщальшстю «АГРО 
ПЛЮС ЕКСПО». Код за СДРПОУ: 41056704. Мюцезнаходження: Украша, 01032, м. Кшв, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розм1р частки 
акцюнера до змши po3Mipy пакета акцш - 5630152 простих 1менних акцш, що складае 33,8436 % вщ загально‘1 кшькост1 акцш та 34,0338 % вщ 
загально! кшькосп голосуючих акцш. Розм1р частки акцюнера теля  змши розм1ру пакета акцш - 6400662 простих 1менних акцш, що складае 
38,4752 % вщ загально! кшькосп акцш та 38,6915 % вщ загальноУ кшькост1 голосуючих акцш.

2 21.02.2018

Публ1чне
акщонерне
товариство
«Закритий

38408422 5.8045 5.7864



№ з/п

Дата повщомлення 
емггента особою, 

що здшснюе облж 
права власносп на 

акцп в 
депозитарий 

систем!або 
акцюнером

Повне 
найменування 

юридично? особи - 
власника пакета 

акцш або 
зазначення 

"ф!зична особа"

1дентифжацшний код згщно з Сдиним 
державним реестром юридичних oci6, 

ф1зичних oci6 - шднриемщв та громадських 
формувань (для юридично? особи - резидента), 

код/номер з торговельного, банювського чи 
судового реестру, реестращйного посвщчення 
мкцевого органу влади шоземно! держави про 
реестрацпо юридично‘1 особи (для юридичноГ 

особи - нерезидента)

Розм1р частки 
акцюнера до змши 

(у вщсотках до 
статутного 
капггалу)

Po3Mip частки 
акцюнера шсля 

змши (у вщсотках 
до статутного 

капггалу)

1 2 3 4 5 6

*

недиверсифшований 
венчурний 

корпоративний 
швестицшний фонд 

«КООПЕРАТОР»

Змкт шформацн:

21.02.2018р. ПАТ «Дншровагонмаш» отримало вщ депозитар1я ПАТ «Нащональний депозитарш Украши» Перелдк акцюнер1в, яким 
надсилатиметься письмове повщомлення про проведения загальиих збор1в акцюнерного товариства, складений на пщстав1 реестру власниюв 
1менних цшних nanepiB, станом на 20.02.2018р., з якого д1зналось про наступи} змши, що сталися у власниюв акцш ПАТ «Дншровагонмаш», 
яким належить 5 i бшьше вщсотюв простих голосуючих акцш.
Повне найменування юридично'1 особи -  власника акцш, щодо якого виникла шформащя: Публ1чне акщонерне товариство «Закритий 
недиверсифнсований венчурний корпоративний швестицшний фонд «КООПЕРАТОР». Код за СДРПОУ: 38408422. Мюцезнаходження: 
Украша, 01032, м. Кшв, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розм1р частки акцюнера до змши розм!ру пакета акцш - 965620 простих 1менних акцш, 
що складае 5,8045 % вщ загально'1 юлькосп акцш та 5,8371 % вщ загально!’ кшькосп голосуючих акцш. Розм1р частки акцюнера теля  змши 
po3Mipy пакета акцш - 962620 простих 1менних акщй, що складае 5,7864 % вщ загально'1 кшькосэт акцш та 5,819 % вщ загально!' кшькост! 
голосуючих акцш.


