
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

ПАТ „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА” 
 

1. Загальні відомості 

 

1.1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство  

 „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА” 

1.2.Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство                         

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191329 

1.4.Місцезнаходження емітента 50015, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (056) 404-80-87, 95-92-34 

1.6.Електронна поштова адреса емітента pom@sb.dp.ua 

1.7.Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

 

www.sb.dp.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог 

глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні 

папери відповідно до вимог розділу ІІІ цього 

Положення. 

Відомості  про  зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

 

 

2. Текст повідомлення 

 

Публічне акціонерне товариство «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» повідомляє, що відповідно до  даних реєстрів 

власників цінних паперів ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» сформованих станом на 10.11.2013 року та 

11.11.2013 року та отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 18.11.2013 року, відбулися 

зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: 

 

• розмір пакету акцій акціонера – юридичної особи TOLLIPONE LTD (ТОЛЛІПОН ЛТД), місцезнаходження: 

Кіпр, Themistokli Dervi, буд. 3, JULIA HOUSE, Nicosia, Cyprus, P.С.1066. Код 182177, що становив 

208000000 штук простих іменних акцій (24,8392% від загальної кількості голосуючих акцій) зменшився до 0 

штук простих іменних акцій; 

 

• розмір пакету акцій акціонера – юридичної особи HEATSHINE HOLDINGS LTD (ХІТШАЙН ХОЛДІНГЗ 

ЛТД), місцезнаходження: Кіпр, Themistokli Dervi, буд. 3, JULIA HOUSE, Nicosia, Cyprus, P.С.1066. Код 

182181, що становив 197641256 штук простих іменних акцій (23,6021 % від загальної кількості голосуючих 

акцій) зменшився до 0 штук простих іменних акцій; 

 

• розмір пакету акцій акціонера – юридичної особи BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (БОЛКІВІРОС 

ХОЛДІНГЗ ЛТД), місцезнаходження: Кіпр, Themistokli Dervi, буд. 3, JULIA HOUSE, Nicosia, Cyprus, 

P.С.1066. Код 205379, що становив 208500000 штук простих іменних акцій (24,8989 % від загальної 

кількості голосуючих акцій) зменшився до 0 штук простих іменних акцій; 

 

• розмір пакету акцій акціонера – юридичної особи CHANTUSOS HOLDINGS LTD (ЧАНТУСОС 

ХОЛДІНГЗ ЛТД), місцезнаходження: Кіпр, Themistokli Dervi, буд. 3, JULIA HOUSE, Nicosia, Cyprus, 

P.С.1066. Код 205326, що становив 205200000 штук простих іменних акцій (24,5048 % від загальної 

кількості голосуючих акцій) зменшився до 0 штук простих іменних акцій. 

 

• пакет акцій акціонера – юридичної особи PALMROSE LIMITED, (ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД) 

місцезнаходження: Кіпр, Themistokli Dervi, буд. 3, JULIA HOUSE, оф. P.С.1066, Nicosia. Код 210377, що 

становив 0 штук простих іменних акцій (0 % від загальної кількості голосуючих акцій) збільшився до 

831124392 штук простих іменних акцій, що становить 99,2521 % від загальної кількості голосуючих акцій. 

          

3. Підпис 

        3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

 

      3.2. Генеральний директор            _____________________           Давидов Андрій Володимирович 

          

                                                         м.п.                                      18  листопада 2013 року 

 

 

 

 

 

 

mailto:pom@sb.dp.ua

