
ПРОТОКОЛ 33 (11)
П О ЗАЧЕРГО ВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В АКЦЮ НЕР1В  

ПРИВАТНОГО АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СВРАЗ СУХА БАЛКА»

(падал 1 - ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»/Товариство)

м. Кривий Р1 г, вул. Конституцшна, 11, 11 жовтня 2017 року
прим1щення адмш ютративно-побутового 
комбшату шахти «Ю вшейна» (актова зала).

Позачергов! Загальш збори акцюнер1в (дал1 -  «Збори», «Загальш збори») вщкрив Лисицький Артем 
Геннадшович, який р1шенням НаглядовоТ ради Товариства вщ 05.09.2017, на пщ став1 пщпункту 8.12. 
Положения про Загальш збори акцю нер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Р1шенням 
Загальних збор1в акцю нер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» вщ 20.04.2017, обраний Головою Збор1в, а 
Секретарем Збор1в обрана Гринь Наталя Володимир1вна.

Мюце проведения Загальних збор1в: 50029, м. Кривий Ргг, вул. Конституцшна, 11, у прим щ енш  
адм1н1стративно-побутового комбшату шахти «Ю вшейна» (актова зала).

Дата проведения Загальних збор1в - «11» жовтня 2017 року.
Час проведения Загальних збор1в: 10 год. 00 хв.
Дата, на яку складено перелж акцюнер^в, яю мають право брати участь у Загальних зборах - 5 жовтня 

2017 року (станом на 2400).
Загальна юльюсть ос1б, включених до перелжу акцюнер1в, яю мають право на участь у загальних 

зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Нащональним Депозитар1ем УкраТни станом на 24 
годину «05» жовтня 2017 року, яю мають право брати участь у Загальних зборах становить 6 470 (ипсть 
тисяч чотириста с1мдесят) ос1б.

Голова Збор1в Лисицький Артем Геннадшович допов1в, що заходи щодо пщготовки 1 проведения 
позачергових Загальних збор1в Товариства проведен! вщповщно до Закону УкраТни «Про акцюнерш 
товариства», Статуту Товариства, Положения про Загальш збори акщонер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА», затвердженого Решениям Загальних збор1в акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) 
вщ 20.04.2017.

Перев1рку повноважень акц1онер1в та Тх представниюв, що прибули для участ1 в Зборах, здшснюе 
реестрацшна ком1с1я з числа пращвниюв Деиозитарно'Т установи -  Публ1чного акц1онерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль», якш  вщповщно до договору №  57-00/08-1133-Е вщ 12.08.2015 про надання 
консультац1Йних послуг (щодо шформацшного та орган1защйного забезпечення проведения загальних 
збор!в акщонер1в) та р1шення НаглядовоУ ради Товариства вщ 05.09.2017 передан! повноваження 
реестрацшноТ ком1С11.

Головою Збор1в слово для оголошення Протоколу реестрац1Йно'Т ком1СЙ' щодо ищведення пщсумк1в 
реестраци акщонер1в, що прибули для учасп  у позачергових Загальних зборах акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ 
СУХА БАЛКА» 11.10.2017 надано Голов1 реестращйноТ комюп Козловсьюй Натали Павл1вн1 , яка доповща 
Загальним зборам акщонер1в, що:

- на дату проведения Загальних збор1в акцюнер1в 11.10.2017 статутний каштал Товариства 
розподшлено на 837 387 551 (в1с1мсот тридцять с1м мщьйошв триста в1с1мдесят с1м тисяч п'ятсот п'ятдесят 
одна) штука простих 1менних акц1й, ном1нальною варт1стю 0,05 грн. (нуль гривень 05 копшок) кожна та 
складае 41 869 377,55 гривень (сорок один мшьйон вЫ мсот ш^стдесят дев'ять тисяч триста с1мдесят с1м 
гривень 55 коп1Йок);

загальна кшьюсть щнних папер1в Товариства зпдно перел1ку акц1онер1в, як 1 мають право на 
участь у Загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Нащональним Депозитар1ем 
УкраТни станом на 24 годину «05» жовтня 2017 року, складае 837 387 551 (в1с1мсот тридцять С1м мшьйошв 
триста В1с1мдесят с1м тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука простих 1менних акцш;

кшьюсть голосуючих акцШ Товариства згщно перелжу акцюнер1в, яю мають право на участь у 
Загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Нащональним Депозитар1ем УкраТни станом 
на 24 годину «05» жовтня 2017 року, складае 836 277 603 (в1с1мсот тридцять инсть мшьйошв двю т1 ам десят  
с1м тисяч цнстсот три) штуки.

при реестраци встановлено, що для участ! у Зборах зарееструвапися 0 (нуль) акцюнер1в 
(представник!в акц1онер1в), яким належить 0 (нуль) штук простих 1менних акщй Товариства, що 
складае 0,00% вщ загальноТ ю лькост1 простих 1менних акц1й Товариства;
- при реестраци встановлено, що загальна юльюсть голосов акц1онер1в -  власник1в голосуючих акщй 

Товариства, яю зарееструвалися для участ1 у Загальних зборах становить 0 (нуль) штук, що складае 0,00% 
вщ загальноТ кшькост! голосуючих акщй. Голосуюч! акщТ е голосуючими з ус1х питань порядку денного.



Голова Загальних збор1в Лисицький Артем Геннадшович допов1в, що на шдстав1 протоколу 
реестрацшноУ комюп вщ 11Л0.2017 встановлено, що кворум Загальних збор1в, скликаних на 11.10.2017, 
початок о 10 год. 00 хв., вщсутнш.

Таким чином позачергов1 Загальш збори акцюнер1в Товариства скликан! на 11 жовтня 2017 року о 10 
год. 00 хв., е такими, що не вщбулись.

Голова позачергових Загальних збор 1в акшонсрйв 
ПРИВАТНОГО АКЦ Ю НЕРН О ГО  ТОВАРИСТВА
«СВРАЗ СУХА БАЛКА» А.Г. Лисицький

Секретар позачергових Загальних збор1в а к ц ю н е р 1 в  

ПРИВАТНОГО АКЦ Ю НЕРН О ГО  ТОВАРИСТВА
«СВРАЗ СУХА БАЛКА» Н.В. Г ринь
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