Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"
2. Код за ЄДРПОУ: 00554514
3. Місцезнаходження: 49024 м. Дніпро вул. Універсальна, буд.10
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-40-59 / 725-47-58 (056) 725-47-68
5. Електронна поштова адреса: main@dvrb.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dvrb.emitinfo.com.ua, dvrb.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення: 14 квітня 2017 року річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонрембуд» (далi – Товариство), було прийняте
рішення про попереднє схвалення вчинення (укладення) Товариством протягом одного року з 14 квітня 2017 року по 14 квітня 2018 року (включно)
предмет яких становить майно/послуги з ринковою вартістю, що перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства, а саме: надання послуг з капітального ремонту пасажирських вагонів сукупною вартістю 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів)
грн.; продаж залізничних полу вагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957-042:2008, ГОСТ 26725 сукупною вартістю 600
000 000,00 (шістсот мільйонів) грн.; капітальний ремонт залізничних полувагонів мод. 12-9790, виготовлених у відповідності з ТУ У 35.2-00190957042:2008, ГОСТ 26725 сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн. Граничною сукупна вартість вказаних значних правочинів становить 1
800 000 000,00 (один мільярд вісімсот мільйонів) грн
Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення
(укладення договорів у кінцевий редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Генерального
директора Товариства або особу, яка його заміщуватиме на законних підставах, уповноважено на підписання (укладення) від імені Товариства значних
правочинів, та визначення на власний розсуд інших умов правочинів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення
змін до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов’язковим погодження дій з Наглядовою радою Товариства.
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 198460 тис. Грн. Співвідношення граничної сукупності вартості
правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 906,98378%. Загальна кількість голосуючих
акцій: 224921808 шт. Кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у річних загальних зборах: 223734500 шт. Кількість голосуючих
акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 223666235 шт. або 99,969488 %. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття
рішення: 68265 шт. або 0,030512%.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор Таслицький Леонід Якович

