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1. З агал ьн і відом ості

1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
„ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”

2.Код за ЄДРПОУ 00191329
3. Місцезнаходження 50015, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
4 .Міжміський код, телефон та факс емітента (056)404-80-87, 95-92-34
5.Електронна поштова адреса емітента Natalia.Grin@evraz.com
6.Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.sb.dp.ua/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог 
глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні 
папери відповідно до вимог глави 2 розділу III цього 
Положення.

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

2. Т ек ст  повідом лення

Річними загальними зборами акціонерів Товариства ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» «08» квітня 2014 
року, Протокол № 26(4) від «08» квітня 2014 року, прийнято рішення про припинення повноважень:
Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» - Афоніна Івана Євгенійовича, володіє 0.000001% 

акцій в статутному капіталі Товариства, перебував на посаді чотири роки, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: фінансовий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛД1НГ" 
Посадова особа не надала згоду розкриття паспортних даних.
Члена Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» - Сачко Наталії Сергіївни, володіє 0.000001% акцій в 
статутному капіталі Товариства, перебула на посаді чотири роки, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Попередні посади: фінансовий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДІНГ", фінансовий 
директор ТОВ «ЄВРАЗ У країна».Посадова особа не надала згоду розкриття паспортних даних.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» «08» квітня 2014 
ро.ку, Протокол № 26(4) від «08» квітня 2014 року, прийнято рішення про обрання:
Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» терміном на один рік - Афоніна Івана 

Євгенійовича, володіє 0.000001% акцій в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: фінансовий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДІНГ". 
Посадова особа не надала згоду розкриття паспортних даних.
Члена Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» терміном на один рік - Сачко Наталію Сергіївну, 
володіє 0.000001% акцій в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Попередні посади: фінансовий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДІНГ", фінансовий директор 
ТОВ «ЄВРАЗ Україна».Посадова особа не надала згоду розкриття паспортних даних.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» «08» квітня 2014 
року, Протокол № 26(4) від «08» квітня 2014 року, прийнято рішення про подовження повноваження:

Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» юридичної 
особи,нерезидента , компанії Palmrose Limited (ПЕЛМРОУЗ ЛІМІТЕД.Кіпр), (обраної на позачергових 
Загальних зборах акціонерів, що відбулися 26.11.2013 р.) до обрання Загальними зборами акціонерів нового 
складу Наглядової ради Товариства, але не більше ніж на з роки. Зазначене рішення було прийняте у 
відповідності до статуту Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі 99,2520%

Члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» фізичної особи 
Фурманова Дмитра Валерійовича ( обран на позачергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 
26.11.2013 р.) до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства, але не 
більше ніж на три роки. Зазначене рішення було прийняте у відповідності до статуту Товариства. Не володіє
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3. Підпис /
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно з з*
/ 7 ’.

2. Генеральний директор ______ /  ^ 7 СГЯавіДо Андрій Володимирович

10 квітня 2014 рік


