
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

12.10.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№20 _______________________________________

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року №  2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №  2180/24712 (із змінами).

Уповноважена особа 
Директор з економіки та фі 

ПрАТ "Дніпровагонм
(посада)

Особлива інформація

_______ Нагорняк Віталій Федорович_______
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента)

ечні цінні папери, сертифікати фонду 
Ймістю) емітента

ІГзагальні 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розмішено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринк>

http: \\^v.dvmash.biz/ru/investoram.htm l 12.10.2021
(LRL-адреса веб-сайту) (дата)

mailto:ivashina@dvmash.biz


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№  з/п
Дата

прийняття
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис.грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис.грн)

Співвідношен 
ня ринкової 

вартості 
майна або 

послуг, що є 
предметом 

правочину, до 
вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності (у 
відсотках)

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством  
правочину

Інформація щодо афілійованої особи 
акціонера або посадової особи органу 

акціонерного товариства

СКІ.-адреса 
сторінки 

власного веб
сайту, на якій 

розміщений 
витяг 3 

протоколу 
загальних 

зборів 
акціонерів / 

засідання 
наглядової 

ради, на 
яких/якому 

прийняте 
рішення

тип особи

найменування 
юридичної особи 

або прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи

ознака 
заінтересованості 

у вчиненні 
правочину

характер
афілійованості

прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи/ 
найменування 

юридичної особи 
або прізвище, ім'я, 

по батькові 
фізичної особи - 

акціонера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 12.10.2021 75 000 550 601 13,62

юридична особа, в 
якій посадова 
особа органу 
акціонерного 
товариства, є 

посадовою 
особою

Дочірнє 
підприємство 

"Дніпродзержинськ 
ий сталеливарний 

завод"

особа є стороною 
такого правочину

Зміст інформації:
12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого 
є заінтересованість, а саме на укладання Договору з ДП "Стальзавод", предметом якого є поставка відходів та брухту чорних металів. Ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 75000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 550601 
тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 13,62%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8934257 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. ІЖЬ-адреса сторінки власного вебсайту, на якій 
має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення про надання згоди на вчинення 
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є приватним акціонерним товариством.
При вчиненні даного правочину виникають наступні обставини, існування яких створює заінтересованість.
1) Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: найменування - Дочірнє підприємство "Дніпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); ідентифікаційний код - 19309317; місцезнаходження - Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, 
буд. 4.
Тип особи: юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа є стороною такого правочину та внаслідок такого 
правочину набуває майно.
2) Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" Тегіпко Сергій Миколайович 
та члени наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш": Новіцький Валерій Георгійович, Попенко Сергій Павлович, Мандра Сергій Анатолійович.
Тип осіб: посадові особи органу акціонерного товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особи здійснюють контроль над юридичною особою, яка 
є іншою стороною правочину._________________________________________________________ ____________________________________________________________________________



3) Громадянин України Тігіпко Сергій Леонідович є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Дніпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають під контролем однієї особи.
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: Тігіпко Сергій Леонідович.
Тип особи: афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є 
іншою стороною правочину.
Тігіпко Сергій Леонідович є афілійованою особою акціонера ПрАТ "Дніпровагонмаш". Найменування акціонера: Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, код 
НЕ239493, місцезнаходження: Менандру 3, Глафкос Таувер, Зй поверх, 301, м. Нікосія, Кіпр, 1066.

юридична особа, в
якій посадова Дочірнє

12.10.2021 100 000 550 601 18,16
особа органу 
акціонерного

підприємство 
"Дні продзержи нсь к

особа є стороною 
такого правочину

товариства, е ий сталеливарний
посадовою завод"

особою

Зміст інформації:
12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого 
є заінтересованість, а саме на укладання Договору з ДП "Стальзавод", предметом якого є придбання сталевого литва. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину, визначена відповідно до законодавства: 100000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 550601 тис.грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 18,16%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8934257 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. URL-адреса сторінки власного вебсайту, на якій 
має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення про надання згоди на вчинення 
правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є приватним акціонерним товариством.
При вчиненні даного правочину виникають наступні обставини, існування яких створює заінтересованість.
1) Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: найменування - Дочірнє підприємство "Дніпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); ідентифікаційний код - 19309317; місцезнаходження - Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, 
буд. 4.
Тип особи: юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа є стороною такого правочину та отримує 
винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства.
2) Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" Тегіпко Сергій Миколайович 
та члени наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш": Новіцький Валерій Георгійович, Попенко Сергій Павлович, Мандра Сергій Анатолійович.
Тип осіб: посадові особи органу акціонерного товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особи здійснюють контроль над юридичною особою, яка 
є іншою стороною правочину.
3) Громадянин України Тігіпко Сергій Леонідович є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Дніпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають під контролем однієї особи.
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: Тігіпко Сергій Леонідович.
Тип особи: афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є 
іншою стороною правочину.
Тігіпко Сергій Леонідович є афілійованою особою акціонера ПрАТ "Дніпровагонмаш". Найменування акціонера: Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, 
код НЕ239493, місцезнаходження: Менандру 3, Глафкос Таувер, Зй поверх, 301, м. Нікосія, Кіпр, 1066._________________________________________________________________
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12.10.2021 100 000 550 601 18,16

афілійована особа 
акціонера, який 

одноосібно 
володіє принаймні 

25 відсотками 
голосуючих акцій 

товариства

Тігіпко Сергій 
Леонідович

особа здійснює 
контроль над 
юридичною 

особою, яка є 
іншою стороною 

правочину

фізична особа та 
члени її сім'ї і 

юридична особа, 
якщо ця фізична 
особа здійснює 

контроль над 
юридичною особою

Т.А.С. ОВЕРСІАС 
ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД

Зміст інформації:
12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого 
є заінтересованість, а саме на укладання Контракту з ТОВ "ТД "Дніпровагонмаш", предметом якого є поставка вантажних вагонів та комплектуючих. Ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 100000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 550601 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 18,16%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 8934257 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. URL-адреса сторінки 
власного вебсайту, на якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення про надання 
згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є приватним акціонерним 
товариством.
При вчиненні даного правочину виникають наступні обставини, існування яких створює заінтересованість.
Громадянин України Тігіпко Сергій Леонідович є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Дніпровагонмаш" та ТОВ "ТД "Дніпровагонмаш", тобто сторони за 
контрактом, перебувають під контролем однієї особи.
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: Тігіпко Сергій Леонідович.
Тип особи: афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є 
іншою стороною правочину.
Тігіпко Сергій Леонідович є афілійованою особою акціонера ПрАТ "Дніпровагонмаш". Найменування акціонера: Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС Л1МІТЕД, 
код НЕ239493, місцезнаходження: Менандру 3, Глафкос Таувер, Зй поверх, 301, м. Нікосія, Кіпр, 1066.

12.10.2021 20 000 550 601 3,63
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Зміст інформації:
12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про подальше схвалення правочину, щодо вчинення якого є 
заінтересованість, який було вчинено ПрАТ "Дніпровагонмаш", а саме схвалено Договір з ДП "Стальзавод", предметом якого є отримання поворотної безвідсоткової 
фінансової допомоги. Сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 20000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 550601 тис.грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 3,63%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
8934257 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. ШІЬ-адреса сторінки власного 
вебсайту, на якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалось рішення про подальше 
схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є приватним акціонерним товариством.
При вчиненні даного правочину виникають наступні обставини, існування яких створює заінтересованість. _________________________________________________________



1) Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: найменування - Дочірнє підприємство "Дніпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); ідентифікаційний код - 19309317; місцезнаходження - Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, 
буд. 4.
Тип особи: юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа є стороною такого правочину.
2) Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" Тегіпко Сергій Миколайович 
та члени наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш": Новіцький Валерій Георгійович, Попенко Сергій Павлович, Мандра Сергій Анатолійович.
Тип осіб: посадові особи органу акціонерного товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особи здійснюють контроль над юридичною особою, яка 
є іншою стороною правочину.
3) Громадянин України Тігіпко Сергій Леонідович є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Дніпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають під контролем однієї особи.
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: Тігіпко Сергій Леонідович.
Тип особи: афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є 
іншою стороною правочину.
Тігіпко Сергій Леонідович є афілійованою особою акціонера ПрАТ "Дніпровагонмаш". Найменування акціонера: Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, 
код НЕ239493, місцезнаходження: Менандру 3, Глафкос Таувер, Зй поверх, 301, м. Нікосія, Кіпр, 1066.
Потреба у подальшому схваленні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" обумовлена 
необхідністю у провадженні господарської діяльності товариства.
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Зміст інформації:
12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про подальше схвалення правочину, щодо вчинення якого є 
заінтересованість, який було вчинено ПрАТ "Дніпровагонмаш", а саме схвалено Договір з ДП "Стальзавод", предметом якого є поставка відходів та брухту чорних 
металів. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 11876,7 тис.грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 550601 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2,16%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах - 8934257 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. 
ІЖЬ-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалось 
рішення про подальше схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є приватним 
акціонерним товариством.
При вчиненні даного правочину виникають наступні обставини, існування яких створює заінтересованість.
1) Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: найменування - Дочірнє підприємство "Дніпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); ідентифікаційний код - 19309317; місцезнаходження - Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Українська, 
буд. 4.
Тип особи: юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа є стороною такого правочину.
2) Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" Тегіпко Сергій Миколайович



і а члени наглядової ради І ІрЛ’Г "Дміпроваї опмаш": І Іовіцький Валерій Георгійович, Попенко Сергій Павлович, Мандра Сергій Анатолійович.
Тип осіб: посадові особи органу акціонерного товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особи здійснюють контроль над юридичною особою, яка 
є іншою стороною правочину.
3) Громадянин України Тігіпко Сергій Леонідович є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Дніпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором, 
перебувають під контролем однієї особи.
Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: Тігіпко Сергій Леонідович.
Тип особи: афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є 
іншою стороною правочину.
Тігіпко Сергій Леонідович є афілійованою особою акціонера ПрАТ "Дніпровагонмаш". Найменування акціонера: Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, 
код НЕ239493, місцезнаходження: Менандру 3, Глафкос Таувер, Зй поверх, 301, м. Нікосія, Кіпр, 1066.
Потреба у подальшому схваленні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, відповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" обумовлена 
необхідністю у провадженні господарської діяльності товариства.
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Зміст інформації:
12.10.2021р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про подальше схвалення правочину, щодо вчинення якого є 
заінтересованість, який було вчинено ПрАТ "Дніпровагонмаш", а саме схвалено Договір з ДП "Стальзавод", предметом якого є придбання сталевого литва. Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 22922,5 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 550601 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 4,16%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16635800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 8934257 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 8934257 шт., "проти" прийняття рішення - 0. ІЖГ-адреса сторінки 
власного вебсайту, на якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу загальних зборів акціонерів, де приймалось рішення про 
подальше схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, ПрАТ "Дніпровагонмаш" не наводиться, оскільки товариство є приватним акціонерним 
товариством.
При вчиненні даного правочину виникають наступні обставини, існування яких створює заінтересованість.
1) Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: найменування - Дочірнє підприємство "Дніпродзержинський сталеливарний 
завод" (скорочено - ДП "Стальзавод"); ідентифікаційний код - 19309317; місцезнаходження - Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, 
буд. 4.
Тип особи: юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства, є посадовою особою.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа є стороною такого правочину.
2) Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні акціонерним товариством правочину: голова наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" Тегіпко Сергій Миколайович 
та члени наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш": Новіцький Валерій Георгійович, Попенко Сергій Павлович, Мандра Сергій Анатолійович.
Тип осіб: посадові особи органу акціонерного товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особи здійснюють контроль над юридичною особою, яка 
є іншою стороною правочину.
3) Громадянин України Тігіпко Сергій Леонідович є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Дніпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", тобто сторони за договором,
перебувають під контролем однієї особи._____________________________________________________________________________________________________________________________



Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: Тігіпко Сергій Леонідович.
Тип особи: афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є 
іншою стороною правочину.
Тігіпко Сергій Леонідович є афілійованою особою акціонера ПрАТ "Дніпровагонмаш". Найменування акціонера: Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, 
код НЕ239493, місцезнаходження: Менандру 3, Глафкос Таувер, Зй поверх, 301, м. Нікосія, Кіпр, 1066.
Потреба у подальшому схваленні правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, нідповідно до ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" обумовлена 
необхідністю у провадженні господарської діяльності товариства.



*


