
Повщомлення про виникнення особливо'1шформацп про емггента 
ПрАТ „СУХА БАЛКА”

(для опублжування в офщш ному друкованому виданш)

I. Загальш  вщомост!

1 .Повне найменування ем1тента ПРИВАТНЕ АКЦЮ НЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
„СУХА БАЛКА ”
001913292.Код за СДРПОУ 

3 .Мюцезнаходження
4 . М 1 ж м ю ь к и й  код, телефон та факс
5.Електронна поштова адреса
6.Адреса сторш ки в мережах Гнтернет, яка 
додатково використовуеться ем пентом для 
розкриття шформащ'У
7.Вид особливоУ шформацп

50029, м. Кривий Р1г, вул. Конституцшна, 5 
(056) 404-80-87, 95-92-34 
паЫ1а.§пп@5Ьа1.с1р.иа 
1Шр: //за к Ь аЬа I ка. со т /ги /

Змш а складу посадових ос1б ем1тента

II. Текст повщомлення

На р 1чних Загальних зборах акцюнер1в ПрАТ « СУХА БАЛКА», я и  вщбулися 16.04.2018, 
прийнято рпиення про обрання НаглядовоУ ради Товариства у склад1 4 (чотирьох) члешв 
НаглядовоУ ради, а саме: Ярославський Олександр Владиленович, (представник акционера -  
К А 018Н  ЫМ1ТЕО), Александров Артем Володимирович, (представник акцю нера -  КАОТ8Н 
1ЛМ1ТЕО), Чорний Олександр Володимирович, (представник акцю нера -  КАЭ15Н ЫМТТЕБ), 
Ларина Ольга Олексащцлвна, (представник ак ц ю н ер а - КАЭ18Н ЫМГТЕО).

Вщповщно до пункту 1 0 . 1 6  Д 1ЮЧ0Г0 Статуту ПрАТ «СУХА БАЛКА», Голова НаглядовоУ 
ради обираеться на першому засщ анш  НаглядовоУ ради 13 загального складу НаглядовоУ ради, 
обраного Загальними зборами, простою бш ыш стю  голосов вщ  загальноУ юлькост! членов 
НаглядовоУ ради.

Наглядовою радою ПрАТ «СУХА БАЛКА» 25.04.2018 прийнято решения (Протокол 
НаглядовоУ ради вщ 25.04.2018) обрати Головою НаглядовоУ ради Товариства Ярославського 
Олександра Владиленовича, (представник акцю нера -  К А 018Н  ЫМ1ТЕО) строком на 3 (три) 
роки.

Часткою в статутному к а т т а л 1 емггента не волод1е.
НепогашеноУ судимост! за корислив1 та посадов1 злочини не мае.
1шш посади, яка обш мала посадова особа: ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдшг", 

Голова Ради (директор1в).
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1.Особа, зазначена нижче, шдгверджуе достов1ршсть 1 мформацгУ, що мютиться у 
повщомленш, та визнае, що вона несе вщповщальшсть зпдно з законодавством.

2.Генеральний директор ПрАТ «С’" 4' А г А г,,/' л

III. Пщпис

Баш Вггалш Олександрович

25 кв1тня 2018 р1к

91329


