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Особлива шформащя (шформащя про шотечш цшш папери, сертифжати фонду операцш i
нерухомктю) ештента

I. Загальш вщомост1

1. Повне найменування ем1тента

Приватне акцюнерне товариство "Днтровагонмаш"

2. Оргашзацшно-правова форма

Приватне акцюнерне товариство

3. Мюцезнаходження

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

4. Код за еДРПОУ
05669819

5. М1жмюький 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 розмнцено у загальнодоступнш шформацшнш 6a3i даних KoMicri 24.04.2018

2. Повщомлення 
опублшовано у*

3. Повщомлення розмщ ено 
на сторшщ

№ 80 Бюлетень «Вщомоси Нацюнально1 K O M icii з щнних 
nanepiB та фондового ринку»

*
(номер та найменування офщшного друкованого видання)

www.dvmash.biz

(адреса сторшки)

в мереж! 1нтернет

(да га)

26.04.2018

(дата)

27.04.2018

(дата)

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


Вщомоеп про прийняття р1шення про надання згоди на вчинення значних правочишв

№
з/п

Дата
прийняття

р в е н и я

Ринкова варткть майна 
або послуг, що е 

предметом правочину 
(тис. грн)

Варткть 
актив1в 

емггента за 
даними 

останньоТ
piHHoi’

фшансово1
3BiTHOCTi
(тис. грн)

Сшввщношення 
ринково'Т 

вартост1 майна 
або послуг, що е 

предметом 
правочину, до 

вартост! 
актив1в 

ем1тента за 
даними 

останньоУ pi4H0i 
ф1нансово¥ 
3eiTHOCTi (у 
вщсотках)

1 2 3 4 5

1 24.04.2018 322363.2 1634218 19.73

Змкт шформаци:

24.04.2018р. наглядовою радою ПрАТ «Дншровагонмаш» прийнято р1шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме 
укладання Специфкаци № 2 на суму 160507,2 тис.грн. до Договору кушшл-продажу. При укладанш СпецифжащУ № 2 до Договору кушвль 
продажу сума договору стане бшыиою шж 10% вартосп актив!в товариства згщно з даними останньо! pi4Hoi фшансовоУ зв1тностг Предмет 
правочину: реал1защя готово! продукци виробництва ПрАТ «Дншровагонмаш». Ринкова варткть майна або послуг, що е предметом правочину, 
визначена вщповщно до законодавства (по Специфкаци № 2): 160507,2 тис.грн. Ринкова варткть майна або послуг, що е предметом 
правочину, визначена вщповщно до законодавства (по Договору кушвльпродажу з урахуванням Специфкаци № 2): 322363,2 тис.грн. Варткть 
актив1в ем1тента за даними останньо! pi4Ho'i ф1нансово! зв1тност1: 1634218 тис.грн. Сшввщношення ринково! вартост1 майна або послуг, що е 
предметом правочину (по Специфкаци № 2), до вартосп актив1в ем1тента за даними останньоТ pinnoi' ф1нансово1 звггност1 (у вщсотках): 9,82%. 
Сп1ввщношення_ ринково! вартост1 майна або послуг, що е предметом правочину (по Договору кушвл1-продажу з урахуванням Специфкаци № 
2), до вартост1 актив1в ем1тента за даними останньоТ pi4HOi ф1нансово'! зв1тност1 (у вщсотках): 19,73%. Додатков1 критерП' для вщнесення 
правочину до значного правочину не передбачеш законодавством, статутом ПрАТ «Дншровагонмаш» не визначеш.


