
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
10.1 1.2021______________________________________________ ___
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2 8 _______________________________________ _ _ _ _ _
(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 М іністерсш^53^і5і^"ііС^йаїни 24 грА ня 2013 року з а №  2180/24712 (із змінами).

л і / /Уповноважена о с /
Директор з економіки ід ш Ж г н с ій ^ ^

ПрАТ "Дніпровап іИлп1м Нагорняк Віталій Федорович
(посада) |!! * іІ

\\ о к  1ПрАТ ,) і§гШс) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (ін ф ^ й і^ ^ ^ р р ) іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
'■•«ііерадШІіиерухомістю) емітента

І. Загальні 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. СЖ/00001/АРА
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, ЭЯ/ООООг/АЯМ

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

Повідомлення розміщено на власному http://www.dvmash.biz/ru/investorarn.html 10.11.2021 
вео-сайті учасника фондового ринку (іж ь-адреса веб-сайту) (дата)

mailto:ivashina@dvmash.biz
http://www.dvmash.biz/ru/investorarn.html


Відомості про прийняття ріш ення про надання згоди на вчинення правочииів, щ одо вчинення яких є заінтересованість

Інф орм ація щ одо аф іл ійованої особи 
акціонера або посадової особи органу 

_______ акц іонерного товариства_______
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Зміст інформації:
10.11.2021р. наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме 
укладання Договору банківського вкладу з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТАСКОМБАНК", предметом якого є розміщення грошових коштів на вкладний 
(депозитний) рахунок. Сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 224 457,!2 доларів США, що в гривневому еквіваленті (по курсу 
НБУ станом на 10.1 1.2021р. 1 долар США - 26,0927 грн.) складає 5856,692 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): 1,06%. 
Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 4. Загальна кількість голосів членів наглядової ради, які мають право голосу з питання вчинення цього правочину із 
заінтересованістю - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "проти" прийняття рішення - 0. ІЖ Ь-адреса сторінки власного вебсайту, на якій 
має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу засідання наглядової ради, 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 обставини, існування яких створює заінтересованість.
1) Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: найменування - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"; 
ідентифікаційний код - 09806443; місцезнаходження - 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.
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 особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: член наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" Попенко Сергій Павлович.
Тип особи: посадова особа органу акціонерного товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є 
іншою стороною правочину.
3) Громадянин України Тігіпко Сергій Леонідович є кінцевим бенефіціарним власником АТ "ТАСКОМБАНК" та ПрАТ "Дніпровагонмаш", тобто сторони за договором, 
перебувають під контролем однієї особи.



Інформація щодо особи, і;ііи кр іч онаної у нч н мсн ні а к піонерним іоиариством правочину: Ті гінко Сергій Леонідоиич.
Тип особи: афілійована особа акціонера, який одноосібно іюлодіс 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 с афілійованою особою акціонера ПрАТ "Дніпровагонмаш". Найменування акціонера: Т.А.С. ОВЕРС1АС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІГЕД, код 
ІІЕ239493, місцезнаходження: Менандру 3, Глафкос Таувер, Зй поверх, 301, м. Нікосія, Кіпр, 1066.
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Зміст інформації: _______________________________________________________ __
10.11.2021р. наглядовою радою ПрАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме 
укладання Договору застави майнових прав з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТАСКОМБАНК", предметом якого є надання в заставу майнових прав ПрАТ 
"Дніпровагонмаш" для забезпечення виконання зобов'язань товариства. Сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 224 457,12 
доларів США, що в грйвневому еквіваленті (по курсу НБУ станом на 10.1 1.2021р. 1 долар США - 26,0927 грн.) складає 5856,692 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): 1,06%. Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 4. Загальна кількість голосів членів наглядової ради, які мають право 
голосу з питання вчинення цього правочину із заінтересованістю - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "проти" прийняття рішення - 0. 
Ь'КЬ-адреса сторінки власного вебсайту, на якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством витяг з протоколу засідання наглядової ради, 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 обставини, існування яких створює заінтересованість.
1) Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: найменування - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"; 
ідентифікаційний,код - 09806443; місцезнаходження - 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.
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 особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: член наглядової ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" Попенко Сергій Павлович.
Тип особи: посадова особа органу акціонерного товариства.
Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства": особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є 
іншою стороною правочину.
3) Громадянин України Тігіпко Сергій Леонідович є кінцевим бенефіціарним власником АТ "ТАСКОМБАНК" та ПрАТ "Дніпровагонмаш", 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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