
Повщомлення про виникнення особливо!' шформацн (шформацп про 
шотечш Ц1Н1П папери, сергифжатн фонду операцш з нерухомктю) емпента

(для опублшування в офщшному друкованому виданш)
I. Загальш вщомост!

1. Повне найменування ем1тента
ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
„ СВРАЗ СУХА БАЛКА ”

2. Код за СДРПОУ 00191329

3. Мюцезнаходження 50029, м.Кривий Рн, вул. Конституцшна, 5

4. М1жм1ський код, телефон та факс (056) 404-80-87, (056) 95-92-34

5. Електронна поштова адреса Ыа1:аНа.Опп@8Ьа1.ёр.иа

6. Адреса сторшки в мереж11нтернет, яка 
додатково використовуеться емггентом 
для розкриття шформацп

Ьир://ик.г.еугау..сот/Гт-т1о/когрогаиупуе-
ёокитеЩу-зЬ/

7. Вид особливо! шформацп
Вщомост1 про прийняття р1шення про надання 
згоди на вчинення правочишв, щодо вчинення 
яких е заштересован1сть

II. Текст повщомлення

Позачерговими Загальними зборами акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 22.06.2017 
прийнято р1шення про надання згоди на вчинення (укладання) значного правочину, у 
вчиненш якого е заштересовашсть (Протокол позачергових Загальних збор1в акщонер1в вщ
22.06.2017).
Ринкова вар'псть майна, що е предметом правочину складае 2 970 000 тис. грн. 
Вартють актив1в ем1тента за даними останньо! р1чно! фшансово! зв1тностк 6 189 687 тис. грн; 
Сшввщношення ринково! вартост1 майна, що е предметом правочину, до вартост1 актив!в 
ем1тента за даними останньо! р1чно! фшансово! зв1тност1 (у вщсотках): 47,98 %; 
Загальна кшьюсть голосуючих акцш: 836 277 603 шт.;
Кшыасть голосуючих акц1Й, що зареестроваш для участ1 у загальних зборах: 832 524 854 шт.; 
Кшыасть голосуючих акцш, що проголосували "за" прийняття р!шення: 832 524 854 шт.; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували "проти" прийняття рннення: 0 шт. 
В 1дпов1дно до чинного законодавства Украши вимоги про розкриття шформацй про 1стотн1 

умови правочину 13 за1нтересован1стю до приватного акцюнерного товариства не 
застосовуються.

Позачерговими Загальними зборами акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 22.06.2017 
прийнято р1шення про надання згоди на вчинення (укладання) значного правочину, у 
вчиненш якого е заштересовашсть (Протокол позачергових Загальних збор1в акщонер1в вщ
22.06.2017).
Ринкова вартють майна, що е предметом правочину складае 2 970 000 тис. грн. 
Вартють актив1в емгтента за даними останньо!' р1чно-1 ф1нансово1 зв1тност1: 6 189 687 тис. грн; 
Сшввщношення ринково! вартост1 майна, що е предметом правочину, до вартост1 актив1в 
ем1тента за даними останньо! р1чно! ф1нансово! звптюс'п (у в1дсотках): 47,98 %; 
Загальна к1льк!сть голосуючих акц1й: 836 277 603 шт.;
Кшькють голосуючих акцш, що зареестроваш для участ1 у загальних зборах: 832 524 854 шт.; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували "за" прийняття р1шення: 832 524 854 шт.; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували "проти" прийняття рннення: 0 шт. 
Вщповщно до чинного законодавства Украши вимоги про розкриття шформацн про ютотш 
умови правочину 13 заштересовашстю до приватного акцюнерного товариства не 
застосовуються.

Позачерговими Загальними зборами акцюнерхв ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 22.06.2017 
прийнято ршлення про надання згоди на вчинення (укладання) значного правочину, у



вчи|[е1Ш1 якого е заштересовашсть (Протокол позачергових Загальних зборгв акцюнер1в вщ
22.06.2017).
Ринкова вартють майна, що е предметом правочину складае 250 ООО тис. грн. 
Вартють актив1в емггента за даними останньоТ р1чно! фшансово! звгпюсп: 6 189 687 тис. грн; 
Сшввщношення ринково! вартост! майна, що е предметом правочину, до вартост1 актив1в 
ем1тента за даними останньо! р1чно! ф1нансово! звггносп (у вщсотках): 4,04 %; 
Загальна кшьюсть голосуючих акцш: 836 277 603 шт.;
Кшьюсть голосуючих акцш. що зареестроваш для учасп у загальних зборах: 832 524 854 шт.; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували "за" прийняття ршення: 832 524 854 шт.; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували "проти" прийняття р!шення: 0 шт. 
Вщповщно до чинного законодавства Украши вимоги про розкриття шформацп про ютотш 
умови правочину 13 заштересовашстю до приватного акцюнерного товариства не 
застосовуються.

Позачерговими Загальними зборами акцюнер1в ПрАТ «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» 22.06.2017 
прийнято рш ення про надання згоди на вчинення (укладання) значного правочину, у 
вчиненш якого е заштересовашсть (Протокол позачергових Загальних збор1в акцюнер1в вщ
22.06.2017).
Ринкова вартють майна, що е предметом правочину складае 250 000 тис. грн. 
Вартють актив!в ем1тента за даними останньо! р1чно! фшансово! звггностк 6 189 687 тис. грн; 
Сшввщношення ринково! вартост! майна, що е предметом правочину, до вартост1 актив1в 
емггента за даними останньо! р1чно! фшансово! звггност1 (у вщсотках): 4,04 %; 
Загальна кшькють голосуючих акцш: 836 277 603 шт.;
Кшькють голосуючих акцш, що зареестроваш для учасп у загальних зборах: 832 524 854 шт.; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували "за" прийняття ршення: 832 524 854 шт.; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували "проти" прийняття рннення: 0 шт. 
Вщповщно до чинного законодавства Украши вимоги про розкриття шформацп про ютотш 
умови правочину 13 заштересовашстю до приватного акционерного товариства не 
застосовуються.

Позачерговими Загальними зборами а.кцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 22.06.2017 
прийнято р1шення про надання згоди на вчинення (укладання) значного правочину, у 
вчиненш якого е заштересовашсть (Протокол позачергових Загальних збор1в акцюнер1в вщ
22.06.2017).
Ринкова вартють майна, що е предметом правочину складае 700 000 тис. грн. 
Вартють актив1в емггента за даними останньо! р1чно! фшансово! звхтностк 6 189 687 тис. грн; 
Сшввщношення ринково! вартост! майна, що е предметом правочину, до вартост1 активов 
ем1тента за даними останньо! р1чно! фшансово! звш ю ст 1 (у вщсотках): 11,31 %; 
Загальна кшьюсть голосуючих акцш: 836 277 603 шт.;
Кшьюсть голосуючих акцш, що зареестроваш для участ1 у загальних зборах: 832 524 854 шт.; 
Кшьюсть голосуючих акцш, що проголосували "за" прийняття рннення: 832 524 854 шт.; 
Кшькють голосуючих акцш, що проголосували "проти" прийняття р!шення: 0 шт. 
Вщповщно до чинного законодавства Украши вимоги про розкриття шформацп про ютотш 
умови правочину 13 заинтересован югю до приватного акцюнерного товариства не 
застосовуються.

III. Шдпис

1. Особа, зазначена нижче, пщтверджуе достов1рнють шформацп, що мютиться у 
повщомленш, та визнае, що вона несе вщповщальше1 ь<^щно 13 законодавством.

Баш В.О.

(ш щ али та пр1звшце кер1вника)

23.06.2017

(дата)

2. Найменування посади

Г енеральний директор


