
 

 

 

 

 

 

 

 

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 складу посадових  осіб 

емітента 

 

 

2. Текст повідомлення 

 

         Річними загальними зборами акціонерів Товариства ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» «05»   березня 2013 

року,   Протокол № 24(2)  від «05»   березня 2013 року, прийнято рішення про припинення повноважень 

членів Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»: 

         Голови  Наглядової ради  Публічного акціонерного товариства „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”–   

TOLLIPONE  LTD (Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066), володіє 24,8392% акцій в 

статутному капіталі Товариства, перебував на  посаді  чотири роки і одинадцять місяців, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає;   

         Члена   Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”–  HEATSHINE 

HOLDINGS LTD (Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066), володіє 23,6021 % акцій в 

статутному капіталі Товариства, перебував на  посаді  чотири роки і одинадцять місяців,  непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає; 

         Члена   Наглядової ради  Публічного акціонерного товариства „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”– BOLKIVIROS 

HOLDINGS LTD (Кіпр,Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066), володіє 24,8989% акцій в 

статутному капіталі Товариства, перебував на  посаді  чотири роки і одинадцять місяців,   непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає; 

         Члена  Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”– CHANTUSOS 

HOLDINGS LTD (Кіпр,  Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066), володіє 24,5048% акцій в 

статутному капіталі Товариства, перебував на  посаді  чотири роки і одинадцять місяців,  непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає;   

         Члена  Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”–  FERIBOL 

HOLDINGS LTD (Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066), володіє 1,4071% акцій в 

статутному капіталі Товариства, перебував на  посаді  чотири роки і одинадцять місяців,  непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає;   

 

      Річними загальними зборами акціонерів Товариства ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» «05»   березня 2013 

року,   Протокол № 24(2)  від «05»   березня 2013 року, прийнято рішення про припинення повноважень 

членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»: 

         Голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”  Афоніна Івана 

Євгенійовича (паспорт: серія: 46 06 № 220645 виданий 19.05.2004 р.  Подільським  ВВС  Московської 

області, Російська Федерація) володіє 0.000001% акцій в статутному капіталі Товариства, перебував на  

посаді  три роки,   непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;   

         Члена Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”  Сачко  Наталії 

Сергіївни  (паспорт: серія: АЕ № 883282 виданий 16.10.1997 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в 

Дніпропетровський області) володіє 0.000001%  акцій в статутному капіталі Товариства,  перебувала на  

посаді  три роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

  

mailto:pom@sb.dp.ua


         Річними загальними зборами акціонерів Товариства  «05»   березня 2013 року,   Протокол  № 24 (2) від 

«05»   березня 2013 року, прийнято рішення про обрання Наглядової Ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» у 

кількості  5 членів зі строком повноважень на 1 (один) рік  в наступному складі: 

         Членом  Наглядової ради  Товариства -   TOLLIPONE  LTD (Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, Джуліа 

Хауз П.С.1066), володіє 24,8392% акцій в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає;   

         Членом  Наглядової ради Товариства –  HEATSHINE HOLDING LTD (Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 

3, Джуліа Хауз П.С.1066), володіє 23,6021 % акцій в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини немає; 

         Членом  Наглядової ради Товариства – BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кіпр,Нікосія, Фемістоклі 

Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066), володіє 24,8989% акцій в статутному капіталі Товариства,  непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає; 

         Членом  Наглядової ради Товариства – CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кіпр,  Нікосія, Фемістоклі 

Дерві, 3, Джуліа Хауз П.С.1066), володіє 24,5048% акцій в статутному капіталі Товариства,     непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає;   

         Членом  Наглядової ради Товариства –  FERIBOL HOLDINGS LTD (Кіпр, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 3, 

Джуліа Хауз П.С.1066), володіє 1,4071% акцій в статутному капіталі Товариства,  непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає.   

 

          Річними загальними зборами акціонерів Товариства  «05»   березня 2013 року,   Протокол  № 24 (2) від 

«05»   березня 2013 року, прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА 

БАЛКА  зі строком повноважень на 1 (один) рік  в наступному складі: 

         Головою Ревізійної комісії Товариства  Афоніна Івана Євгенійовича (паспорт: серія: 46 06 № 220645 

виданий   19.05.2004 р.  Подільським  ВВС  Московської   області, Російська Федерація)  

володіє 0.000001% акцій в статутному капіталі Товариства,  непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Попередні посади: фінансовий контролер ТОВ "Євраз Холдінг";   

         Членом Ревізійної комісії  Товариства  Сачко  Наталію Сергіївну  (паспорт: серія: АЕ № 883282 

виданий 16.10.1997 р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровський області) володіє 0.000001%  

акцій в статутному капіталі Товариства,   непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

 Попередні посади: начальник відділу первинного обліку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗРЕСУРС» 

Україна»», начальник відділу обліку матеріально виробничих запасів №2 ТОВ «ОУС УКРАЇНА», начальник 

відділу первинного обліку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРАЗ Україна». 

         

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.                          20 травня  2013 рік 

 

 

 

 

 

 


