
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1 .Повне найменування емітента

2.Код за ЄДРПОУ 
З .М ісцезнаходження
4.М іжміський код, телефон та факс
5.Електронна пош това адреса
6.Адреса сторінки в мереж ах Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації
7.Вид особливої інформації

ПРИВАТН Е А КЦ ІОН ЕРН Е ТОВАРИСТВО 
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»
00191329
50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 
(056) 404-80-87, 95-92-34 
N  гЛаїіа. Grin@ evraz.com
http://ukr.evraz.com /fm -info/korporativnye-dokum enty-sb/

Відомості про прийняття ріш ення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. Текст повідомлення

№ з/п Дата прийняття 
рішення

Ринкова вартість 
майна або послуг, 

що є предметом 
правочину (тис. 

грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках)

1 17.05.2017 480 000 6 189 687 7.7548

Зміст інформації:

Наглядовою радою  ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 17.05.2017 прийнято рішення схвалити (затвердити) значний 
правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (Протокол засідання Н аглядової ради від 17.05.2017). 
Ринкова вартість майна, що є предметом правочину складає 480 000 тис. грн.
Вартість активів ем ітента за даними останньої річної ф інансової звітності: 6 189 687тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної ф інансової звітності (у відсотках): 7,7548%;
Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із 
заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються.

III. Підпис

і.и со о а , зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

керівника)■5" (ініціали та прізвище
Ідентифікаційний код і  '

0019132Р /  18.05.2017

(дата)

1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Г енеральний директор Батарєєв О.С

mailto:Grin@evraz.com
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