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І. Загальні відомості

1 .Повне найменування емітента

2.Код за ЄДРПОУ 
З .Місцезнаходження
4.Міжміський код, телефон та факс
5.Електронна поштова адреса
6.Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації
7.Вид особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»
00191329
50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 
(056) 404-80-87, 95-92-34 
Natalia.Grin@evraz.com
http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty-sb/

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. Текст повідомлення

№
з/п

Дата прийняття 
рішення

Ринкова вартість 
майна або послуг, 

що є предметом 
правочину (тис. 

грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках)
1 20.04.2017 1 281 144 6 189 687 21

Зміст інформації:

Зага 
(заті 
20.0 
Рига 
Варі 
Спів 
оста 
Зага 
Кіль 
Кіль 
Кіль 
Відп 
із за

льними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 20.04.2017 прийнято рішення про схвалення 
іердження) значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (протокол № 30 (8) від 
4.2017). " ’

сова вартість майна, що є предметом правочину складає 1 281 144 тис. грн. (орієнтовно).
їсть активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 189 687 тис. грн;
відношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
нньої річної фінансової звітності (у відсотках): 21%;
тьна кількість голосуючих акцій: 836 277 603 шт.;
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 831 125 272 шт.; 
кість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 831 124 852 шт.; 
кість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
овідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину 
нтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

2 20.04.2017 1 600 000 6 189 687 26
Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 20.04.2017 прийнято рішення про схвалення 
(затвердження) значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (протокол № ЗО Г8) віл 
20.04.2017). " '
Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 1 600 000 тис. грн. (орієнтовно).
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№
з/п

Дата прийняття 
рішення

Ринкова вартість 
майна або послуг, 

що є предметом 
правочину (тис. 

грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 189 687 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 836 277 603 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 831 125 272 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 831 124 852 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину 
із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

3 20.04.2017 2 707 798 6 189 687 44

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 20.04.2017 прийнято рішення про схвалення 
(затвердження) значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (протокол № 30 (8) від 
20.04.2017).
Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 2 707 798 тис. грн. (орієнтовно).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 189 687 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 44%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 836 277 603 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 831 125 272 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 831 124 852 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину 
із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

4 20.04.2017 20 000 000 6 189 687 323

Зміст інформації:

Зага. 
(затї 
20.0' 
Риго 
Варт 
Спів 
оста 
3araj 
Кіль 
Кіль 
Кіль 
Відп 
із заі

пьними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 20.04.2017 прийнято рішення про схвалення 
ердження) значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (протокол № 30 (8) від 
4.2017).
;ова вартість майна, що є предметом правочину складає 20 000 000 тис. грн. (орієнтовно).
ість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 189 687 тис. грн;
відношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
нньої річної фінансової звітності (у відсотках): 323%;
тьна кількість голосуючих акцій: 836 277 603 шт.;
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 831 125 272 шт.; 
кість голосуючих акцій, що проголосувапи "за" прийняття рішення: 831 124 852 шт.; 
кість голосуючих акцій, що проголосувати "проти" прийняття рішення: 0 шт.
овідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину 
нтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

5 20.04.2017 26 000 000 6 189 687 420

Зміст інформації:

Загаї 
(затв 
20.0Z 
Ринк 
Варт 
Спів 
остаї 
3araj 
Кіль 
Кіль 
Кіль 
Відп 
із заі

іьними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 20.04.2017 прийнято рішення про схвалення 
ердження) значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (протокол № ЗО (8) від 
1.2017).
ова вартість майна, що є предметом правочину складає 26 000 000 тис. грн. (орієнтовно).
ість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 189 687 тис. грн;
відношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними
ш ьої річної фінансової звітності (у відсотках): 323%;
іьна кількість голосуючих: акцій: 836 277 603 шт.;
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 831 125 272 шт.;
<ість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 831 124 852 шт.;
<ість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
овідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину 
нтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

6 20.04.2017 2 970 000 6 189 687 48



Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 20.04.2017 прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення (укладання) значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (протокол № 30 
(8) від 20.04.2017).
Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 2 970 000 тис. грн. (орієнтовно).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 189 687 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 48%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 836 277 603 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 831 125 272 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 831 124 852 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Відповідно до чинного законодавства У країни вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину 
із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються..

7 20.04.2017 2 970 000 6 189 687 48
Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 20.04.2017 прийнято рішення про надання 
згоди на вчинення (укладання) значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (протокол № ЗО 
(8) від 20.04.2017).
Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 2 970 000 тис. грн. (орієнтовно).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 6 189 687 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 48%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 836 277 603 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 831 125 272 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 831 124 852 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину 
із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2.Генеральний директор ПрАТ «СВ -----

III. Підпис


