Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00554514
1.4. Місцезнаходження емітента: 49024 м. Дніпропетровськ вул. Універсальна, 10
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (056) 376-40-59 / 725-47-58, факс (056) 725-47-68
1.6. Електронна поштова адреса емітента main@dvrb.dp.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації emitinfo.com.ua, dvrb.dp.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»:
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ»
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Товариство
з
обмеженою
відповідальністю "А-ХОЛДІНГ"
Зміст інформації:
16.04.2014 року ПАТ "Дніпровагонрембуд" отримано від ПАТ "Національний Депозитарій України" "Переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах акціонерного товариства" ) у зв'язку з чим стало відомо, що:
1)змінився відсоток від загальної кількості акцій емітента ПАТ «Дніпровагонрембуд» власника акцій – ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32589576, місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 11). Пакет акцій, що
становив 159938675 шт. простих іменних акцій (70,6755 % статутного капіталу емітента) збільшився і становить 223 666 235 шт. простих іменних
акцій (98,8361 % статутного капіталу емітента).
2)змінився відсоток від загальної кількості акцій емітента ПАТ «Дніпровагонрембуд» власника акцій – ТОВ "А-ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 36530494, місцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, літера А), Пакет акцій, що становив 63727560 шт.
простих іменних акцій (28,1607% статутного капіталу емітента) зменшився і становить 0 шт. простих іменних акцій (0,0000 % статутного капіталу
емітента).
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Таслицький Л.Я.
3.2. Генеральний директор

