
ШАНОВН1 АКЦЮНЕРИ  
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СУХА БАЛКА»!
(Код за СДРПОУ: 00191329)

Мюцезнаходження: У краТна, м. Кривий Р!г, вул. Конституцшна, 5

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА», що знаходиться за 
адресою: 50029, м. Кривий Ри , вул. Конституцшна, 5 (надал1 -  «Товариство») повщомляе про скликання р1чних 
Загальних збор1в акцюнер1в Товариства (надал1 -  «Загальш збори»).

Дата проведения Загальних збор1в - «16» квггня 2018 року.
Загальш збори гидбудуться у примиленш адм 11 истратив!ю-побутового комбшату шахти «ЮВШЕЙНА» (актова 

зала) за адресою: 50029, м. Кривий Р к , вул. Конституцшна, 11.
Дата складення перелшу акцгонер1в, яю мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 10кв1тня2018 

року (станом на 2400).
Реестращя акцюнер1в та Тх повноважних представниюв проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за 

вищевказаною адресою проведения Загальних збор1в.
Початок проведения Загальних збор1в об 11 год. 00 хв.

Загальна кшьюсть акцш станом на дату складання перелку 0016, яким надсилаеться повщомлення про 
проведения Загальних збор1в -  837 387 551 штук простих 1менних акщй.

Загальна кшьюсть голосуючих акщй станом на дату складання перелку о аб , яким надсилаеться повщомлення 
про проведения Загальних збор1в 836 278 548 штук простих 1менних акцш.

Перел1К питань разом з проектом р!шень (кр1м кумулятивного голосування) шодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного.
1. Про обрання Л1чильноТ комюп Загальних збор1в Товариства та прийняття рш ення про припинення |Тх 

повноважень.
Проект рш ення:
Обрати л1чильну комюпо Загальних збор1в Товариства у наступному складк
1. Козловська Натал1я Павл I в на — Член Л1ЧИЛЬноТ комюи;
2. Свтушенко Катерина Олепвна -  Член л1чильно1 комюп;
3. Маламен Анасташя МиколаТвна - Член л!чильноТ комюп.
Встановити, що повноваження члешв Л1чидьно1 комши приииняються одночасно 13 зак1нченням (закриттям) 
р 1чних загальних зб о р т  Товариства.

2. Про зв1т НаглядовоТ ради Товариства про д1яльюсть за 2017 р!к.
Проект рш ення:
1. Затвердити зв1т НаглядовоТ ради Товариства про дгяльшсть за 2017 р к .
2. Роботу НаглядовоТ ради Товариства за 2017 р к  визнати задовшьною.

3. Про зв1т Виконавчого органу Товариства про Д1яльшсть за 2017 р к .
Проект рш ення:
1. Затвердити звгг Виконавчого органу Товариства про Д1яльшсть за 2017 р к .
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 р к  визнати задовшьною.

4. Про зв1т Рев13шноТ комюп Товариства про Д1яльн1сть за 2017 р к .
Проект рш ення:
1. Затвердити зв1т Рев1зШноТ ком1С1'Т Товариства про Д1яльшсть за 2017 ртк.
2. Роботу рев1зшноТ ком1сп Товариства за 2017 р к  визнати задовшьною.

5. Про затвердження р1чного зв1ту Товариства за 2017 р к .
Проект рш ення:
Затвердити р1чний звгг Товариства за 2017 р к .

6. Про порядок розподшу прибутку (покриття збитюв) Товариства за 2017 р к .
Проект рш ення:
1. Затвердити збиток Товариства за 2017 р к  в сумI -  1 173 825 тис. грн. (один мшьярд сто шмдесят три 
мшьйони В1С1МСОТ двадцять п'ять тисяч гривень 00 КОПШОК.)
2. Визначити, що збитки в сум1 1 173 825 тис. грн. (один мшьярд сто имдесят три мшьйони В1С1МСОТ двадцять 
п'ять тисяч гривень 00 копшок.) будуть покрип за рахунок нерозподшеного прибутку Товариства.

7. Про прийняття рш ення про припинення повноважень дш чого складу НаглядовоТ ради Товариства.
Проект рш ення:
Припинити повноваження диочого складу НаглядовоТ ради Товариства:
Ярославський Олександр Владиленович, (представник акцюнера -  КАБ18Н ЫМ1ТЕО) -  Голова НаглядовоТ 
ради;
Александров Артем Володимирович, (представник акцюнера -  КА018Н1ЛМ1ТЕО) -  Член НаглядовоТ ради; 
Чорний Олександр Володимирович, (представник акцюнера -  К.А013Н ЦМ1ТЕО) -  Член НаглядовоТ Ради.

8. Про прийняття рш ення про обрання члешв НаглядовоТ ради Товариства.
Проект р ш ення  не надаетъся на тдставг п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону Украши «Про акцюнерш товариства».

9. Про затвердження умов цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з членами НаглядовоТ ради 
Товариства, обрання особи, яка уповноважуеться на пщписання цившьно-правових договор 1В з членами 
НаглядовоТ ради Товариства.



Проект рш ення:
1. Затвердити умови цившьно-правових договор1в на безоплатшй основ1, яю укладатимуться з членами 
Наглядово'Т ради Товариства.
2. Надати иовноважеиня Генеральному директору Башу В1тално Олександровичу на тдписання цившьно- 
правових договор1в, яю будуть укладеш з членами НаглядовоТ ради Товариства.

10. Про прийняття рпнення про припинення повноважень дш чого складу Рев1зшноТ комюн Товариства.
Проект рш ення:
Припинити повноваження диочого складу Рев^зшноТ комюп Товариства:
Зос1мов Олексш 1ванович -  Г олова Рев13ШНоТ комюп.
Вареня Вячеслав ОлексШович ~ Член Рев1зшн01 комюн.

11. Про прийняття рш ення про обрання члешв РевшйноТ комюп Товариства.
Проект рш ення  не надаетъся на тдстав/' п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону Украгни «Про акцюнерн1 товариства».

12. Про затвердження умов цившьно-правових договор1в, що укладатимуться з членами Рев1зшно1 комюн, обрання 
особи, яка уповноважуеться на тдписання цившьно-правових договор1в з членами Рев13шноУ комШ'Т 
Товариства.
Проект рш ення:
1. Затвердити умови цившьно-правових договор1в на безоплатшй основ1, як! укладатимуться з членами 
Рев!31ЙноТ ком1С11 Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу В п ал по Олександровичу пщписати цившьно- 
правов1 договори з членами Рев13шно'Г ком ки Товариства.

13. Про внесения змш до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш редакцн.
Проект рш ення:
1. Внести змши до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новш редакцп.
2. Уповноважити Голову 1 Секретаря Загальних збор1в акцюнерхв шдписати Статут Товариства в новш 
редакцп, затвердженш Загальними зборами акцюнер1в.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на пщстав1 
виданоТ дов1реност1 забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реестращю Статуту 
Товариства в новш редакцн, затвердженш Загальними зборами акцюнер1в.

14. Про схвалення (затвердження) значних правочишв.
Проект рш ення:
Схвалити (затвердити) наступи! значш правочини, укладеш Товариством у 2017-2018 роках та пролонговаш на 
2018 р1к, а саме:
- № 1992 в1д 30.08.2017 з ПАТ "ГПВДГЗК" на продаж руди зал1зн01 агломеращйно'Г на загальну суму 
(ор1ентовна ринкова варт^сть правочину (товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот 
мшьйон1в гривень 00 коп1Йок);
- № 1544 в1д 18.07.2017 з ПрАТ «ММК 1м. 1ЛЛ1ЧА» на продаж руди загнзноТ агломеращйно'1 та руди зал1зн01 
доменно'1 на загальну суму (ор1ентовеа ринкова варпсть правочину (товару)) екв1валентну 2 500 000 тис. грн. 
(два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 коп1йок);
- № 01-11/17 вщ 01.11.2017 з Компашею 11. 8. 81ее1 Коззюе, з.г.о., на продаж руди зал1зн01 агломеращйно1 та 
руди зал1зноТ доменно'Г на загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) екв1валентну 2 500 
000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 кошйок);
- № 2785 в1д 29.11.2017 з ТОВ «ОПТ1МАЛ ТРЕЙД» на продаж руди зал1зно1 агломерацшноТ та руди зал1зно1 
доменно‘1 на загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) екв^валентну 2 500 000 тис. грн. 
(два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 копшок);
- № 08А_01-2018_12012018 вщ 19.01.2018 з Компашею «011ЕЕЯС0 8А» на продаж руди зал1зно1 
агломерац1Йно'1 на загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн. (два 
мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 кошйок);
- № МА-071-АМ-2018 вщ 26.01.2018 з Компашею Агсе1огМШ:а1 8оигсш§ 8СА, на продаж руди зал1знб1
агломерацшноТ та руди залхзноТ доменноТ на загальну суму (ор1ентовна ринкова вартють правочину (товару)) 
екв!валентну 2 500 000 тис. грн. (два мшьярди п'ятсот мшьйошв гривень 00 кошйок).

Адреса власноТ веб-сторшки, на якш розмщ ена шформащя з 
включених до проекту порядку денного Н и р: /У з и к Ь а Ь а I к а. со т  /' г и /

проектом ртшень щодо кожного з питань,

Основн! показники ф1нансово-господарськоТ д!яльност1 ПрАТ «СУХА БАЛКА», (тис.грн.)

Найменування показника Пер!од
звггний 2017 попередшй 2016

Усього активов 2 454 055 5 975 250

Основн! засоби (за залишковою вартютю) 906 508 973 968
Запаси 334 617 245 069
Сумарна деб1торська заборгован1сть 254 696 1 255 335
Гроип та гх екв1валенти 67 732 37
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) 1 631 400 2 914 783
Власний кап1тал 1 683 736 2 967 119
Зареестрований (пайовий/статутний) кап1тал 41 869 41 869



Довгостроков1 зобов’язання 1 забезпечення 574 112 501 059
Поточн1 зобов'язання 1 забезпечення 196 207 2 507 072
Чистий ф^нансовий результат: прибуток (збиток) (1 173 825) (157 343)
Середньор1чна к1льк1сть акц1й (шт.) 837 387 551 837 387 551
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцш  (грн) (1,40177) (0,18790)

Порядок ознайомлення актионсрш з матер1алами, з якими вони можуть ознайомитися пщ час гидготовки 
до Загальних збор1в.

Вщ датн надюлання повщомлення про проведения Загальних збор1в до дати проведения Загальних збор1в, 
Товариство надае акцюнерам право ознайомитись з документами, необхщними для прийняття рш ень з питань 
порядку денного Загальних збор1в у примщ енш  ПрАТ «СУХА БАЛКА» за адресою: 50029, м. Кривий Рш, вул. 
Кропивницького, 5, (офю № 112) щоденно (кр1м суботн, недш , святкових та неробочих дшв) з 08:00 год. до 16:00 гоД. 
(общня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведения Загальних збор1в - також у мющ !х проведения. 
Вщповщальною особою за порядок ознайомлення акцюнер1в 13 зазначеними документами, е Генеральний директор 
Товариства Баш В1талШ Олександрович (тел.: 056 404-25-72). 3 питань порядку денного та оргашзацшних питань 
проведения Загальних збор1в звертатись до зазначеноТ уповноваженоТ особи.

Для учасп в Загальних зборах акцюнерам необхщно мати при соб1 паспорт або шший документ, що посвщчуе 
особу. Представникам акщонер1в необхщно мати при соб! паспорт або шший документ, що посвщчуе особу та 
дов|рен1сть, оформлену у вщпов1дност1 до вимог чинного законодавства.

Про права, надаш акцюнерам вщповщно до вимог статей 36 та 38 Закону УкраТни «Про акщонерш  
товариства».

Кожний акцюнер мае право внести пропозици щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
збор1в акцюнерного товариства, а також щодо нових кандидапв до складу оргашв товариства, кшьюсть яких не може 
перевищувати кшьюсного складу кожного з оргашв.

ПропозицИ' вносяться не П131ише Н1ж за 20 дн1в до дати проведения загальних зборгв акционерного товариства, а 
щодо кандидаив до складу оргашв товариства - не шзшше шж за С1м дн:в до дати проведения загальних збор1в. 
Пропозици щодо включения нових питань до проекту порядку денного иовинш мштити вщповщш ироекти р1шень з 
цих питань. Пропозици щодо кандидаив у члени наглядовоТ ради акцюнерного товариства мають мютити шформащю 
про те, чи е запропонований кандидат представником акц1онера (акщонер^в), або про те, що кандидат пропонуетъся на 
посаду члена наглядовоТ ради - незалежного директора.

Пропозищя до проекту порядку денного загальних збор1в акц10нерного товариства подаеться в письмовш форМ1 
13 зазначенням пр1звища (найменування) акц1онера, який и вносить, к1лькост1, типу та/або класу належних йому акщй, 
змюту пропозици до питания та/або проекту рш ення, а також кшькосп, типу та/або класу акцш, що належать 
кандидату, який пропонуеться цим акщонером до складу оргашв товариства.

Порядок участ1 та голосування на загальних зборах за дов1решстю.
Представником акцюнера на загальних зборах акцюнерного товариства може бути ф1зична особа або 

уповноважена особа юридичноТ особи.
Представником акцюнера - фхзичноТ чи юридичноТ особи на загальних зборах акцюнерного товариства може 

бути шша ф1зична особа або уповноважена особа юридичноТ особи.
Довгрешсть на право участг та голосування на загальних зборах, видана фгзичною особою, посвщчуеться 

нотар1усом або 1ншими иосадовими особами, ям  вчиняють нотар1альн1 д!Т, а також може посвщчуватися 
депозитарною установою у встановленому Нащональною ком1С1ею з цшних папер1в та фондового ринку порядку. 
Дов1решсть на право учасп та голосування на загальних зборах в1д 1меш юридичноТ особи видаеться ТТ органом або 
1ншою особою, уповноваженою на це и установчими документами.

Наглядова рада Товариства


