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Титульний аркуш Повщомлення 
(Повщомлення про шформащю)

Пщтверджую щентичшсть та достов1ршсть 
1нформацп, що розкрита вщповщно до вимог 
Положения про розкриття шформацуь 
ем1тентами цшних nanepie.

Г енеральний директор у|а"о\\ Корнецький Олег Юршович
1 И Г н 1  / И  Ф 11(посада) ПАТ Ь /аъЦ  (пр1звшце та шщали кер1вника)

02.03.2018

(дата)

Особлива шформащя (шформащя про шотечш цшш папери, сертифжати фонду операцш з
HepyxoMicTio) емггента

I. Загальш вщомосп

1. Повне найменування ем1тента

Публ1чне акцюнерне товариство "Днтровагонмаш"

2. Оргашзацшно-правова форма

Публ1чне акцюнерне товариство

3. Мюцезнаходження

/ ’ 51925, м. Кам'янське, вул. Укра'шська, буд. 4

4. Код за еДРПОУ

05669819

* 5. 1УПжмюький к о д  та телефон, факс

(0569)584727 (0569)584708

6. Електронна поштова адреса

ivashina@dvmash.biz

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

1. Повщомлення розмпцено у загальнодоступнш шформацшнш 6a3i даних KoMici'i 26.02.2018

I  ' (дата)

2. Повщомлення № 42 Бюлетень «Вщомосп Нацюнально '1 KOM icii' з цшних П1 , „
_ . л . , U1 .Uj .z U1oопублшовано у* паперш та фондового ринку»

I
(номер та найменування офщшного друкованого видання) (дата)

t

3. Повщомлення розмпцено , . тwww.dvmash.biz в мереж1 штернет 02.0л.2018на сторшщ

(адреса сторшки) (дата)

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


В щ ом от про прийняття р1шення про надання згоди на вчинення значних правочишв

№
з/п

Дата
прийняття

р1шення

Ринкова варткть майна 
або послуг, що е 

предметом правочину 
(тис. грн)

Варткть 
актив1в 

емггента за 
даними 

останньоТ 
piHHoi' 

фшансово?
3eiTHOCTi
(тис. грн)

Сшввщношення 
ринково '1 

вартост! майна 
або послуг, що е 

предметом 
правочину, до 

вартосп  
актив1в 

ем1тента за 
даними 

останньоТ pinHOi 
фшансовоТ 
зв1тност1 (у 
вщсотках)

1 ' 2 3 4 5

1 26.02.2018 242820 1634218 14.86

Змкт шформацн:

26.02.2018р. наглядовою радою ПАТ «Дншровагонмаш» прийнято рппення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме 
укладання Договору та Специфжаци № 1 до нього, предметом якого е реалгзащя готово! продукцп виробництва ПАТ «Дншровагонмаш». 
Ринкова варт1сть майна або послуг, що е предметом правочину, визначена вщповщно до законодавства: 242820 тис.грн. Вартють актив1в 
ем1тента за даними останньо! р1чно! фшансово! зв т ю с п : 1634218 тис.грн. Сшввщношення ринково! вартосп майна або послуг, що е 
предметом правочину, до вартост1 актив1в ем1тента за даними останньо! р1чно1 фшансово! зв!тност1 (у в1дсотках): 14,86%. Додатков1 критерп 
для вщнесення правочину до значного правочину не передбачеш законодавством, статутом ПАТ «Дншровагонмаш» не визначеш.


