
Повщ омлення про виникнення особливоТ ш формацн (ш формацн про ш отечш  цшш папери, сертиф ж ати
фонду операцш  з нерухом ктю ) емггента

(для опублш ування в офщ ш ному друкованому ВИДаНШ)
I. Загальш  вщомост!

2. Код за СДРПОУ

3. М кцезнаходж ення

4. М 1жмкький код, телефон та факс

5. Електронна пош това адреса

6. Адреса сторш ки в мереж! 1нтернет, яка додатково 
використовуеться емггентом для розкриття шформацн

!. Повне найменування емггента ПРИВАТНЕ А КЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ С ВРАЗ 
СУХА БАЛКА ”

00191329

50029, м .Кривий Р щ  вул. Конституцш на, 5 

(056) 404-80-87, (056) 95-92-34 

№1аНа. 0 пп@ еуга2 . с о т

М р^/икг.еугаг.сот/Г т-т^о/когрога^упуе-сккитеШ у-

7, Вид особливо'1 ш формацн В 1дом ост1 про змшу власниив акщй, яким належить 
10 1 бшьше В1ДСОТК1В голосуючих акЦ1Й

II. Текст повщомлення

На тд став! даних реестру власниив 1менних щ нних папер1в ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (далI - Товариство) 
станом на 29.05.2017, отриманого Товариством 31.05.2017 в1д Ц ентрального депозитар1ю - Публ1чного 
акционерного товариства «Н ац 10нальний депозитар1й УкраТни», повщ омляемо про зм 1ни на рахунках власниюв 
акщй, яким належить 10 1 бшьше вщ сотюв голосую чих акщ й Товариства, а саме:
- частка власника акщ й - юридичноТ особи РаНпгозе В.У. (реестрацш ний номер 61011568, мюцезнаходження: 
Ноо^оогйёгееГ, буд.15, Атз1егс1ат, 1101ВА) в статутному каштал! Товариства зменш илася з 99,252114%  
в загальн1й кшькост1 акщ й (99,383847%  в загальш й К1лькост1 голосую чих акщ й) до 0,000000%  в загальнш  
кшькост! акщ й (0,000000%  в загальнш  кшькос п голосуючих акщй).

На П1дстав1 даних реестру власник1в 1менних щ нних папер!в П рА Т «С В РАЗ СУХА БАЛКА» станом на 
29.05.2017, отриманого Товариством 31.05.2017 вщ  Центрального депозитарто - П убл 1чного акц 10нерного 
товариства «Н ащ ональний депозитарш  Укра'Гни», пов 1домляемо про зм 1ни на рахунках власниюв акцш, яким 
належить 10 1 бшьше в1дсотк1в голосую чих акщ й Товариства, а саме:
- частка власника акщ й - ю ридично '1 особи К А Б18Н  ЫМ1ТЕО (реестращ йний номер НЕ 368121), 
мкцезнаходж ення: Т ем ю тоип  Д ерв1, 3, Джулиа Хаус, Никос1я,К1пр, 1066) в статутному кагптал! Товариства, 
збшьшилася з 0,000000%  в загальн1Й кшькост! акщ й (0,000000%  в загальн1Й кшькост! голосуючих акщ й) до 
99,419301%  в загальш й кшькост! акщ й (99,551255%  в загальш й кшькост! голосую чих акщй).

2. Найменування посади

Генеральний директо

вона несе в1дпов1дальн1сть зп д н
1. Особа, зазначена нижче, пщте гься у повщ омлеш п, та визнае, що

Батареев О.С.

(1Н1Ц1али та прозвище кер^вника)

31.05.2017

(дата)


