
ПРОТОКОЛ 31 (9)
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОР1В АКЦЮНЕР1В 

ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«еВРАЗ СУХА БАЛКА»

(надал1 - ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»/Товариство)

м. Кривий Рш 22 червня 2017 року

Позачергов1 Загальш збори акцюнер1в (дал1 -  «Збори», «Загальш збори») вщкрила Корсун Свплана 
Олександр1вна, яка р1шенням НаглядовоТ ради Товариства вщ 19.05.2017, на пщстав1 шдпункту 8.12. 
Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Пшенням 
Загальних збор!в акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» вщ 20.04.2017, обрана Головою Збор1в, а 
Секретарем Збор1в обрана Гринь Наталя Володимир1вна.

Мюце проведения Загальних збор1в: 50029, м. Кривий Р1г, вул. Конституцшна, 11, у примщенш 
адм1н1стративно-побутового комбшату шахти «Ювшейна» (актова зала).

Дата проведения Загальних збор1в - «22» червня 2017 року.
Час проведения Загальних збор1в: 16 год. 00 хв.
Дата, на яку складено перелж акцюнер1в, як1 мають право брати участь у Загальних зборах - 16 червня 

2017 року (станом на 2400).
Загальна кшыасть ос1б, включених до перелшу акцюнер1в, як1 мають право на участь у загальних 

зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем УкраТни станом на 24 
годину «16» червня 2017 року, як1 мають право брати участь у Загальних зборах становить 6 471 (пасть 
тисяч чотириста слмдесят одна) особа.

Голова Збор1в Корсун Свшгана Олександр1вна доповша, що заходи щодо подготовки \ проведения 
позачергових Загальних збор1в Товариства проведеш вщповщно до Закону УкраУни «Про акцюнерн! 
товариства», Статуту Товариства, Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА», затвердженого Рхшенням Загальних збор1в акц1онер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) 
В1Д 20.04.2017.

Перев1рку повноважень акцюнер1в та IX представник1в, що прибули для участ1 в Зборах, зджснюе 
реестрац1йна ком1С1я з числа пращвниюв ДепозитарноУ установи -  Публ1чного акционерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль», якш вщповщно до договору № 57-00/08-1133-Е вщ 12.08.2015 про надання 
консультацшних послуг (щодо 1иформащйного та оргашзацшного забезпечення проведения загальних 
збор1в акц1онер1в) та р1шення Наглядово'1 ради Товариства вщ 19.05.2017 передан! повноваження 
реестрацшноТ КОМ1С11.

Головою Збор1в слово для оголошення Протоколу реестрацшноТ комюн щодо пщведення пщсумк1в 
реестрацп акцюнер1в, що прибули для участ1 у позачергових Загальних зборах акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ 
СУХА БАЛКА» 22.06.2017 надано Голов1 реестрацшно'Т комлей Козловськш Наталп Павл1вн!, яка доповша 
Загальним зборам акцюнер1в, що:

- на дату проведения Загальних збор1в акцюнер1в 22.06.2017 статутний каштал Товариства 
розподшлено на 837 387 551 (вю1мсот тридцять С1М м1льйон1в триста В1с1мдесят С1м тисяч п'ятсот и'ятдесят 
одна) штука простих 1менних акц^й, ном1нальною вартютю 0,05 грн. (нуль грнвень 05 кошйок) кожна та 
складае 41 869 377,55 гривень (сорок один мшьйон вклмсот Ш1стдесят дев'ять тисяч триста с!мдесят с1м 
гривень 55 копшок);

загальна кшьк1сть ц1нних папер1в Товариства зг1дно перел1ку акц1онер1в, як1 мають право на 
участь у Загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем 
УкраТни станом на 24 годину «16» червня 2017 року, складае 837 387 551 (вю1мсот тридцять с1м мшьйошв 
триста В1с1мдесят с1м тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука простих 1менних акцш;

к1льк1сть голосуючих акцш Товариства зг1дно перел1ку акц10нер1в, яю мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем 
УкраТни станом на 24 годину «16» червня 2017 року, складае 836 277 603 (вю1мсот тридцять илсть 
мшьйошв ДВ1СТ1 с1мдесят С1М тисяч ш1стсот три) штуки.

при реестрац1Т встановлено, що для участ1 у Зборах зарееструвалися 2 (два) акц1онера 
(представниюв акц!онер1в), яким належить 832 524 854 (В1С1МСОТ тридцять два мшьйони п’ятсот двадцять 
чотири тисяч1 В1С1МСОТ п’ятдесят чотири) штуки простих 1менних акц1Й Товариства, що складае 99,4193% 
вщ загально'Т кшькост1 простих 1менних акц1й Товариства, зг1дно з перелжом акц1онер1в, як1 
зарееструвалися для участ1 в позачергових загальних зборах акцюнер1в Товариства 22.06.2017;

- при реестрацп встановлено, що загальна кшьшсть голос1в акц1онер1в -  власник1в голосуючих акцш 
Товариства, яю зарееструвалися для участ1 у Загальних зборах становить 832 524 854 (вю1мсот тридцять 
два мш ьйони п ’ятсот двадцять чотири тисяч! В1С1МС0Т п 'ятдесят чотири) штуки, що складае



99,55126%  вщ голосуючоТ юлькост! голоав (загальноТ кшькосп голосуючих акцш), зпдно з протоколом 
РеестрацшноТ комюи щодо шдведення пщсумюв реестрацп акцюнер1в, що прибули для учасп у 
позачергових Загальних зборах 22.06.2017. Акцп е голосуючими з ус1х питань порядку денного.

- реестрацшна комю1я перев1рила повноваження кожного учасника Збор1в, повноваження Тх 
пщтверджуе;

- реестрацш акцюнер1в (Тх представниюв), яю прибули для учасп в Загальних зборах, проведена 
вщповщно до перелжу акцюнер1в, яю мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА», складеного Нацюнальним Депозитар1ем УкраТни станом на 24 годину 16.06.2017;

- письмових скарг та заяв до реестрацшноТ комюи не надходило.
Також, зпдно Протоколу реестрацшноТ комюи, результата реестрацп вщповщають вимогам статп 41 

Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства», кворум е наявним.
(Протокол реестрацшноТ ком 1си щодо тдведення тдсумкгв реестрацп акцюнергв, що прибули для 

учасгт у  позачергових Загальних зборах акцюнергв ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 22.06.2017, додаешься до 
матер1аллв Зборгв).

Голова збор!в Корсун Свплана Олександр1вна повщомила присутшх, що позачергов! Загальш збори 
акцюнер1в ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА» визнаються 
правомочними 1 оголошуються вщкритими.

Повщомлення про проведения позачергових Загальних збор!в акцюнер1в Товариства було 
опублжовано 1 розюлано вс1м акцюнерам за 15 дшв до дата проведения позачергових Загальних збор1в, 
вщповщно до вимог статп 47 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» 1 пупки в 9.12, 9.16. Статуту 
Товариства.

Голова Збор^в Корсун Свплана Олександр1вна оголосила порядок денний Загальних збор!в:
1. Про обрання л 1чильноТ ком1СП позачергових Загальних збор1в акцюнер1в Товариства.
2. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочишв, щодо вчинення яких е 

заштересованють.
3. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значного правочину.

3 п р о ц ед у р н и х  п и та н ь , щ о  с т о с у ю ть с я  го л о су в а н н я  1 п р о в е д е н и я  З а га л ь н и х  збор1в Т о в а р и ств а , Г о л о в а  
збор!в  Корсун С вгглана О лександр1вна о го л о с и л а  н аступ н е :

Вщповщно до Положения про Загальш збори акцюнертв, затвердженого Р1шенням Загальних збор!в 
акщонер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», протокол № 30 (8) вщ 20 квггня 2017 р.:

1. Час для виступу з доповщдю щодо питания порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питания порядку денного проводиться за по пере/и мм поданням заяв 

Секретарю Збор!в до закшчення-доповцц.
3. Час виступу в дебатах по доповщ1 встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповщачу задаються письмово, шляхом подач! записок Голов! збор1в до закшчення 

ДОПОВЩ1. В записках вказуються рекв1зити акцюнера, кшьк1сть належних йому акц1й (голос1в) та ч1тко 
сформульован! питания.

5. Час для вщповщей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з питань порядку денного проводите з використанням бюлетешв для голосування. 

Пщрахунок голос1в зд1Йснюе тимчасова л 1чильна ком1С1я (з першого питания порядку денного) та л1чильна 
ком1С1я. Результата голосування оформляються протоколами тимчасово'Т л1чильноТ/л1чильноТ ком1сп. 
Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акщя -  один голос.

7. Свою згоду або незгоду з там або шшим проектом рш ення Збор1в, яю будуть поставлен! на 
голосування, особи, що беруть участь в голосуванш, виражають шляхом зазначення вщмггки у в1дпов1дн1Й
КЛ1ТИНЦ1.

8. Бюлетеш для голосування опускаються голосуючими в урни, яю знаходяться у член!в тимчасовоТ 
Л1ЧИЛЬНО'Т КОМ1СИ або Л1ЧИЛЬНО'Т комюи.

9. Збори виконують свою роботу до закшчення розгляду вс1х питань порядку денного.

Голова збор!в зазначив, що зг1дно пункту 8.7. Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ 
СУХА БАЛКА», затвердженого решениям Загальних збор1в акц!онер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 
30 (8) вщ 20.04.2017, для забезпечення пщрахунку голос1в на Загальних зборах до обрання л1чильно'Т ком1С1'Т 
Наглядовою радою (Протокол НаглядовоТ ради Товариства вщ 19.05.2017) було обрано тимчасову л 1чильну 
ком1С1ю у наступному склад1:
1. Козловська 11ата;ня Павл1вна -  Член тимчасовоТ л 1чильно'Т кочнсИ;
2. Кутова Ольга Олександр1вна -  Член тимчасовоТ л 1чильно'Т комюи;
3. Маламен Анастас1я Микола'Твна - Член тимчасовоТ лгчильноТ ком1си.
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ПИТАНИЯ № 1

3 питания № 1 п о р я д к у  д е н н о г о
«Про обрання л1чильноТ комки позачергових Загальних збор1в акцюнер!в Товариства».
Слухали:

Голову Загальних збор1в Корсун С.О., яка повщомипа, що зпдно ст. 44, 45 Закону УкраТни «Про 
акцюнерш товариства», п. п. 8.5 -  8.7 Положения про Загальш збори акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА», затвердженого Р1шенням Загальних збор^в акцюнер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) 
е й  20.04.2017, оргашзащя голосування та пщрахунок голос1в, а також надання роз’яснень щодо порядку 
голосування з питань порядку денного Збор1в Товариства здшснюе л^чильна комю1я, що обираеться 
Загальними зборами.

На шдстав! вищевикладеного, ЗАПРОПОНОВАНО обрати л1чильну комю1ю в наступному складц
1. Козловська Натал1я Павл1вна -  Член л 1чильно'Т комюи;
2. Кутова Ольга Олександр1вна -  Член л 1чильно'Т ком Iей';
3. Маламен Анастас1я МиколаТвна - Член Л1чильноТ комюн.

Голосували:

Головою Збор1в запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

Голосування з використанням бюлетешв для голосування.
За 832 524 854 голос1в 100% голосуючих акщ й акцюнер1в як! зарееструвалися у 

Загальних зборах.
Проти 0 ГОЛОС1В 0% голосуючих акцш  акцюнер1в як1 зарееструвалися у 

Загальних зборах.
Утримались 0 ГОЛОС1В 0 %  голосуючих акцш  акцюнер1в як1 зарееструвалися у 

Загальних зборах.
Н ед1Йсн1 0 ГОЛОС1В 0 % голосую чих акщ й акцюнер1в яю зарееструвалися у 

Загальних зборах.
Не брали участь 
у голосуванш

0 голоси 0 %  голосуючих акцш  акцюнер1в я м  зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Всього 832 524 854 голос1в 100 %  голосуючих акщ й акцюнер1в якл зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Ршення з даного питания прийнято.
(Протокол тимчасовог л1чылъно1 ком ки за тдрахунком резулыпаппв голосування бюлетенем №  1 

додаешься до матергалгв Зборгв).

ВИР1Ш ИЛИ:
Обрати л!чильну комцлю позачергових Загальних збор1в акщонер1в Товариства у наступному
склад!:
1. Козловська Натал1я Павл1вна -  Член л1чильио1 комки;
2. Кутова Ольга Олександр^вна -  Член л1чильноТ ком1сп;
3. Маламен Анастаая МиколаТвна - Член л 1чильноТ ком1сн.

ПИТАНИЯ № 2

3 питания № 2 порядку денного
«Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочишв, щодо вчинення 

яких е заштересовашсть».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Корсун С.О., яка повщомила, що вщповщно до п. 2 ст. 70 Закону УкраТни «Про 

акцюнерш товариства», р1шення про укладення значних правочишв, якщо ринкова вартють послуг або 
майна, яка е предметом таких правочишв, перевищуе 25% балансово'Т вартост! актив 1 в Товариства, 
визначеноТ за даними останньо'Т р1чно'Т ф|нансовоТ зв1тност1 акц10нерного товариства, приймасться 
Загальними зборами акщонер1в.

У в 1д п о в щ н о с т 1 до статт1 71 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства», питания про надання згоди 
на вчинення правочину, щодо вчинення якого е заштересовашсть, виноситься на розгляд загальних збор^в 
акцюнер1в, якщо ринкова варт1сть майна або послуг чи сума коцгпв, що е його предметом, перевищуе 10 
в1дсотк1в вартост! актив!в, за даними останньо'Т р!чно'Т фшансово'Т зв!тност! акционерного товариства.
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Вщповщно до пункту 14.1 дшчо'Т редакцй' Статуту Товариства, якщо ринкова вартють майна або 
послуг чи сума к о и т в , що е предметом правочину, перевищуе 10 вщсотюв вартост1 актив1в Товариства, за 
даними останньоТ р1чно'Т фшансовоТ зв1тност1, такий правочин е також значним.

У раз1, якщо значний правочин е одночасно правочином, щодо вчинення якого е заштересовашсть, до 
порядку його вчинення застосовуються положения Роздшу 14 Статуту 1 в частиш вимог до значних 
правочишв, 1 в частиш вимог до правочишв з заштересованютю.

Кр1м того, Голова Загальних збор1в Корсун С.О. повщомила, що у вщповщносп до статп 68 Закону 
УкраТни «Про акцюнерш товариства», кожний акцюнер - власник простих акцш товариства мае право 
вимагати здшснення обов'язкового викупу акцюнерним товариством належних йому голосуючих акцш, 
якщо вш зарееструвався для участ1 у Загальних зборах та голосував «проти» прийняття Загальними 
зборами рш ень про надання згоди на вчинення товариством значних правочишв та про надання згоди на 
вчинення товариством правочину, щодо якого е заштересовашсть.

Строк викупу акцш у акцюнер1в як1 голосували «проти» прийняття р1шення про надання згоди на 
вчинення (укладення) Товариством значних правочишв, щодо вчинення яких е заштересовашсть з 
23.06.2017 по 22.07.2017 включно.

Викуп акцш здшснюеться на пщстав1 договору кушвльпродажу акщй за щною 0,27 грн. (нуль гривень 
27 коп.), яка дор1внюе ринковш вартост1 акщй Товариства, що визначена суб’ектом ощночноТ Д1я л ь н о с т 1 - 
товариством з обмеженою в щ п о в щ а л ь ш с т ю  «СЕРВ1С ЕКСПЕРТ М» (сертифжат суб’екта ощночноТ 
д1яльност1 №585/16 вщ 02.08.2016). Рецензент ощнювача щодо проведено'Т оцшки ринково'Т вартост1 акцш 
Товариства -  товариство з обмеженою вщповщальшстю «С - ТИМАТИКА» (сертифжат суб’екта ощночноТ 
Д1Яльност1 № 118/17 вщ 21.02.2017), в особ1 о щ н ю в а ч а  Скачко 1горя П е т р о в и ч а  (сертифжат № 1613 вщ 
01.04.2000).

Право вимагати здшснення обов'язкового викупу Товариством належних акцюнеру голосуючих акцш, 
виникае у раз1 голосування акцюнером «против з цього питания, а також з питания 3 порядку денного цих 
Загальних збор1в.

\Пж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» та ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» плануеться вчинення (укладення) у 2017 
рощ значних правочишв. Зазначеш правочини мають ознаки заштересованост!, осюльки посадова особа - 
Голова НаглядовоТ ради ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» е посадовою особою ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», та 
ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» е стороною правочину.

У зв’язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. На П1дстав1 ст. 70, ст. 71, ч. 1 ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» надати згоду на 

вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочишв, у вчиненш яких е 
заштересовашсть, а саме:

• ДодатковоТ угоди №1 до Договору № 1254 безпроцентно'Т безповоротно’Т фшансовоТ допомоги вщ
26.04.2017 про роз1рвання Договору №1254 вщ 26.04.2017, укладеного М1ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. 
грн.;

• Договору дарування грошових кошпв м1ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (Дарувальник) та ПрАТ 
«СВРАЗ ДМЗ» (Обдарований), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;

• ДодатковоТ угоди №1 до Договору № 1348 безпроцентно'Т безповоротно'Т фшансовоТ допомоги вщ
27.04.2017 про роз1рвання Договору № 1348 вщ 27.04.2017, укладеного м1ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА 
БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 250 000 тис. 
грн.;

• Договору дарування грошових кошт1в м1ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (Дарувальник) та ПрАТ 
«СВРАЗ ДМЗ» (Обдарований), на загальну суму 250 000 тис. грн.;

• Договору на поставку зал1зорудно'Т продукцГТ М1Ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (Постачальник) та 
ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Покупець), на загальну суму 700 000 тис. грн. (без ПДВ), термшом дй до 
31.12.2027.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особ! (особам), уповноваженим ним, 
повноваження на пщписання правочишв, зазначених в п. 1 рш ення з цього питания, а також вчинення 
1нших необхщних дш та пщписання документов.

Голосували:
Голосування з використанням бюлетешв для голосування.

За 832 524 854 голос1в 100% голосуючих акщй акщонер1в як1 зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Проти 0  ГОЛОС1В 0% голосуючих акщ й акщонер1в як1 зарееструвалися у 
Загальних зборах.
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Утримались 0 ГОЛОС1В 0 % голосуючих акщ й акщонер1в яю зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Недш сш 0 ГОЛОС1В 0 %  голосуючих акщ й акцюнер1в яю  зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Не брали участь 
у голосуванш

0 голоси 0 % голосуючих акщ й акцюнер1в яю  зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Всього 832 524 854 голосов 100 %  голосуючих акщ й акщонер1в ям  зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Р ш е н н я  з д а н о го  п и та н и я  п р и й н ято .
(Протокол л 1чилъно1 комлей за тдрахунком результатов голосування бюлетенем №  2 додаешься до 

матер 1ал1в Зборгв).

ВИР1ШИЛИ:
1. На пщстав1 ст. 70, ст. 71, ч. 1 ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» надати згоду 

на вчинення (укладення) Товариством наступиих значних правочишв, у вчиненш яких е 
заштересовашсть, а саме:

• ДодатковоТ угоди №1 до Договору № 1254 безпроцентно'Т безповоротно'Т фшансовоТ допомоги 
вщ 26.04.2017 про роз1рвання Договору №1254 вщ 26.04.2017, укладеного М1Ж ПрАТ «СВРАЗ 
СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 
970 000 тис. грн.;

• Договору дарування грошових к о п т в  м1ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (Дарувальник) та 
ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Обдарований), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;

• ДодатковоТ угоди №1 до Договору № 1348 безпроцентно’Т безповоротно’Т фшансовоТ допомоги 
вщ 27.04.2017 про роз1рвання Договору № 1348 вщ 27.04.2017, укладеного М1Ж ПрАТ «СВРАЗ 
СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 250 
000 тис. грн.;

• Договору дарування грошових кошт1в м1ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (Дарувальник) та 
ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Обдарований), на загальну суму 250 000 тис. грн.;

• Договору на поставку зал13орудноТ продукцп м!ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 
(Постачальник) та ПрАТ «СВРАЗ ДМЗ» (Покупець), на загальну суму 700 000 тис. грн. (без 
ПДВ), термшом дп' до 31.12.2027.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особ1 (особам), уповноваженим ним, 
повноваження на пщписання правочишв, зазначених в п.1 рйшення з цього питания, а також 
вчинення шших необхщних дш та пщписання документе.

ПИТАНИЯ № 3

3 питання № 3 порядку денного
«Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значного правочину».
Слухали:
Голову Загальних збор1в Корсун С.О., яка повщомила, що вщповщно до п. 2 ст. 70 Закону Укра'Тни «Про 

акцюнерш товариства», рш ення про укладення значних правочишв, якщо ринкова вартють послуг або 
майна, яка е предметом таких правочишв, перевищуе 25% балансово'Т вартосп активов Товариства, 
визначено'Т за даними останньо'Т р1чно'Т фшансовоТ звггност1 акцюнерного товариства, приймаеться 
Загальними зборами акцюнер1в.

Товариством плануеться вчинення (укладення) у 2017 рощ значного правочину - Договору на поставку 
руди зал1зноТ агломерацшно'Т М1Ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (Постачальник) та ПАТ «П1ВДГЗК» 
(Покупець), на загальну суму 3 000 000 тис. грн. (без ПДВ), терм1ном дп до 31.12.2027.

У зв'язку з чим, ЗАПРОПОНОВАНО:
1. На П1дстав1 ст. 70, ч. 1 ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» надати згоду на вчинення 

(укладення) Товариством наступного значного правочину, а саме:
• Договору на поставку руди зал1зноУ агломерацшно'Т М1Ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 

(Постачальник) та ПАТ «П1ВДГЗК» (Покупець), на загальну суму 3 000 000 тис. грн. (без ПДВ), 
термшом дн'до 31.12.2027.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особ1 (особам), уповноваженим ним, 
повноваження на пщписання правочишв, зазначених в п.1 рш ення з цього питання, а також вчинення 
шших необхщних дш та пщписання необхщних документа.
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Голосували:

За 832 524 854 голос1в 100% голосуючих акщ й акщонер1в яю  зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Проти 0 Г0Л0С1В 0% голосуючих акщ й акщонер1в ям  зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Утримались 0 ГОЛОС1В 0 %  голосуючих акщ й акщ онер1в я м  зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Н едш сш 0 ГОЛОС1В 0 %  голосуючих акцш  акщонер1в яю зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Не брали участь 
у голосуванш

0 голоси 0 % голосуючих акщ й акщонер1в яю  зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Всього 832 524 854 голоЫв 100 %  голосуючих акцш  акцюнер1в я м  зарееструвалися у 
Загальних зборах.

Ршення з даного питання прийнято.
(Протокол л 1чнльно1 ком ки за тдрахунком результатов голосування бюлетенем №  3 додаешься до 

мапщлсийв Зборгв).

ВИР1ШИЛИ:
1. На пщстав1 ст. 70, ч. 1 ст. 33 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» надати згоду на 

вчинення (укладення) Товариством наступного значного правочину, а саме:
• Договору на поставку руди зал1зн01 агломерацшно'Т М1Ж ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 

(Постачальник) та ПАТ «П1ВДГЗК» (Покупець), на загальну суму 3 ООО ООО тис. грн. (без 
ПДВ), термшом дп до 31.12.2027.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особ! (особам), уповноваженим ним, 
повноваження на пщписання правочишв, зазначених в п.1 р1шення з цього питання, а також 
вчинення шших необхщних дш та пщписання необхщних документе.

Вс1 питання порядку денного розглянуп, римения прийняп.
Позачергов1 Загальш збори акцюнер1в Товариства оголошуються закритими.

Закриття позачергових Загальних збор1в акцюнер1в Товариства вщбулоея 22 червня 2017 року о 16 год 30
хв.

Голова позачергових Загальних збор1в акш оисрт 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СВРАЗ СУХА БАЛКА» С.О. Корсунс о- РА

Секретар позачергових Загальних збор1в акцюнерш 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СВРАЗ СУХА БАЛКА» Н.В. Грпць

И. /3.

М1сто Кривий Р1Г, Дншропетровська область, УкраТна двадцять другого червня дв1 тисяч1 с1мнадцятого 
року.

Я, Ткаченко Л.Б, приватний нотар1ус Кривор1зького мгського нотар1ального округу, засвщчую 
еправжшсть ш дпиав Голови позачергових Загальних збор1в акцюнер1в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА» Кощун Свгглани Олександр1вни, Секретаря позачергових 
Загальних збор1в акцюнер1в ПРИВА ТН О^^^ЙЩ Ю Й Щ Н ОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА» 
Гринь Натал1 Володимир1вни, як1 зроб;^О ^Й ^щ ,ц^йсутШ ст1.

■: 5 и представниюв встан о в л ен # 1 5 ^^д а^1 сть  %а повноваження перев\рено.
■ ареестровано в реестр1 за № '/А  
Стягнуто плати за домовлешст]
Приватний нотар1ус Л.Б.Ткачен
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Голова позачергових Загальних збор1в акцюнер1в 
ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»

Секретар позачергових Загальних збор!в акцюнер1в 
ПрАТ «СВ РАЗ СУХА БАЛКА» ___

Генеральний директор
ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» ___
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