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"Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПАТ „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
„ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”

00191329
50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 
(056) 404-80-87, 95-92-34 
Natalia.Grin@evraz.com 
http://ukx.evraz.com/fin-info/korporativnye- 
сІокитепіу-БЬ/

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА" ; (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ) прийнято рішення про припинення 
повноважень Генерального директора Товариства Батарєєва Олександра Сергійовича. 
Рішення набирає чинності з моменту набуття повноважень новообраним Генеральним 
директорам. Батарєєв Олександр [Сергійович (паспорт серія АЕ № 855194, виданий
Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 09.10.1997 
р), який займав посаду Генерального директора ІІАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,000038 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Посадова особа емітента перебувала на посаді Генерального 
директора Товариства 1,5 місяця.

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА" (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ), прийнято рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинено повноваження Голови 
Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» , компанії «РЛІ.М К05Е В.У.»/Палмроз 
Б.В./, (Нідерланди), код 61011568. Володіє часткою в статутному капіталі ГІАТ «ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА» - 99,2521%. Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової два 
роки п’ять місяців.

29.04^2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА" і (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ), прийнято рішення про припинення
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повноважень членів Наглядової [ради Товариства. Припинено повноваження члена 
Наглядової ради ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Фурманова Дмитра Валерійовича. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові: злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Наглядової ради два роки п’ять місяців. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА" (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ) прийнято рішення про припинення 
повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження Голови 
Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» - Сачко Наталії Сергійовни. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,000001 %, (10 шт простих іменних акцій). 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії один рік рік один місяць. Посадова
особа не надала згоду на розкриття [паспортних даних.І

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "€’ВРАЗ СУХА
БАЛКА" (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ), прийнято рішення про припинення 
повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинено повноваження члена 
Ревізійної комісії ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» - МІерстюк Олени Іванівни. Посадова 
особа не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебула на посаді члена Ревізійної 
комісії один рік один місяць. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних.

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА" (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ), у зв’язку з прийняттям рішення про зміну 
типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство, прийнято рішення про обрання Генеральним директором ІІрАТ «ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА» Батарсєва Олександра Сергійовича строком на 1 (один) рік. Рішення 
набирає чинності з моменту державної реєстрації змін до Статуту Товариства. Батарєєв 
Олександр Сергійович, паспорт серія АЕ № 855194, виданий Саксаганським РВ
Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 09.10.1997 р.). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,000038%, (315 шт простих іменних акцій). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, яка 
обіймала посадова особа: головний інженер ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», Генеральний 
директор ГІАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА" (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ), у зв’язку з прийняттям рішення про зміну 
типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА» строком на 1 (один) рік. Рибалко Олександр Анатолійович, обраний членом 
Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» представник акціонера - компанії 
«PAPMROSE В.У.»/Палмроз Б.В./(, (Нідерланди), код 61011568, частка в статутному 
капіталі - 99.2521% ). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000002 %, (2 шт. 
простих іменних акцій). Інші цосади, яка обіймала посадова особа: заступник 
генерального директора з првових питань ПАТ «ПівдГЗК», директор з правових питань 
ТОВ "ЄВРАЗ УКРАЇНА". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА" (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ), у зв’язку з прийняттям рішення про зміну 
типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне



товариство, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради НрАТ «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА» строком на 1 (один) рік. Круиодьорова Наталія Вікторовна, обрана членом 
Наглядової ради НрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента - 0,0000002 %, ( 2 шт. простих іменних акцій). Інші посади, яка обіймала 
посадова І особа: начальник відділу планування та аналізу фінансового управління 
фінансової дирекції ПАТ «СВРАЗ-ДМЗ ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО», начальник відділу 
казначейства фінансової дирекції ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних.

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА" (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну 
типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство, прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради НрАТ «ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА» строком на 1 (один) рік. (Ьанжаревська Світлана Миколасвна, обрана членом 
Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0,0000002 %, ( 2 шт. простих іменних акцій). Інші посади, яка обіймала посадова 
особа: начальник відділу кадрів ВАТ «Дніпрококс», старший інспектор з кадрів відділу 
кадрів дирекції з безпеки ПАТ «СВРАЗ-ДМЗ ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО», начальник відділу 
кадрів дирекції з персоналу та соціальних питань ПАТ «ЄВРАЗ-ДМЗ 
ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО». Посадова бсоба непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ГІАТ "ЄВРАЗ СУХА 
БАЛКА" (протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ), у зв’язку з прийняттям рішення про зміну 
типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство, прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА» строком на 1 (один) рік. Сачко Наталія Сергіївна, обрана членом 
Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА». Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0, 000001%, (10 шт простцх іменних акцій), непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Інші посади, яка обіймала посадова особа: начальник відділу 
первинного обліку ТОВ «ТД «ЄВРДЗ РЕСУРС УКРАЇНА», начальник відділу первинного 
обліку ТОВ «ТД ЄВРАЗ Україна». Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.

29.04.2016 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 
(протокол № 29 (7) від 29.04.2016 ), у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу 
Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, 
прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 
строком на 1 (один) рік. Шерстюк Олена Іванівна, обрана членом Ревізійної комісії 
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, яка обіймала 
посадова особа: начальник фінансового управління ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА".
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

[.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відновідадьїц-с і що з законодавством.
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