
3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
"АРТЕМЗВАРЮВАННЯ"

3.1.4. Область, район м. Київ Шевченкiвський

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "Завод "Артемзварювання"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 04050
3.1.6. Населений пункт м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок  вул. Мельникова, 2/10



3.2.1. Серія і номер свідоцтва АО1№795046
3.2.2. Дата державної реєстрації 03.08.1994

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)       438793.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)       438793.00



3.3.2. МФО банку 300885

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "АРТЕМ-БАНК"

3.3.5. МФО банку 300023

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПАТ  "УКРСОЦБАНК"
3.3.3. Поточний рахунок 26001100491

3.3.6. Поточний рахунок 26000000022795



3.4. Основні види діяльності

35.43.0 ВИРОБНИЦТВО ІНВАЛІДНИХ КОЛЯСОК
28.11.0 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
29.56.1 ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, НЕ
ВІДНЕСЕНИХ  ДО ІНШИХ УГРУПУВАНЬ



3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем"
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" створена з метою забезпечення серiйного виробництво нових
зразкiв товарiв народного споживання, технологiчного обладнання для агропромислового комплексу, медичної
технiки, тощо. ДАХК "Артем" є відкритим акцiонерним товариством, заснована Мiнiстерством
машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства
"Київське виробниче об'єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно
до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про
холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї. 
ПАТ "Завод "Артемзварювання" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".
ПАТ "Завод "Артемзварювання" займається виробництвом продукції, що є складовою частиною основної
продукції  ДАХК "Артем".


