
  Додаток 1 до Протоколу  №15 
загальних зборів акціонерів 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУ-
БОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",   
від 13 квітня 2010 року  

 
 

ПРОТОКОЛ РІШЕННЯ 
про переведення випуску акцій  

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  

документарної форми існування у бездокументарну форму існування  
(рішення про дематеріалізацію) 

 
м. Дніпропетровськ                                                                             13 квітня 2010 року 

 
Згідно із "Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми 

існування у бездокументарну форму існування", затвердженим рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 30.06.2000 року № 98, прийнято рішення про переведення випуску 
іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – Товариство) документарної форми існування у бездокументар-
ну форму існування (рішення про дематеріалізацію). 

 
І. РЕКВІЗИТИ ЕМІТЕНТА: 
Повне та скорочене найменування згідно з установчими документами: 
1.1. Повне найменування Товариства українською мовою:  
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНИЙ ЗАВОД"  
Повне найменування Товариства російською мовою: 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРО-

КАТНЫЙ ЗАВОД" 
Повне найменування Товариства англійською мовою: 
OPEN JOINT STOCK COMPANY "INTERPIPE NIZHNEDNEPROVSKY TUBE ROLLING PLANT” 
1.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою:  
ВАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ”  
Скорочене найменування Товариства російською мовою:  
ОАО “ИНТЕРПАЙП НТЗ” 
Скорочене найменування англійською мовою:  
OJSC “INTERPIPE NTRP” 
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05393116 
 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата 

проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво):  
Товариство зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради 28 грудня 1994 року,  

свідоцтво  про  державну  реєстрацію  юридичної  особи  серії А 00 № 771228, номер  запису про  
включення  відомостей  про  юридичну  особу  до  Єдиного  Державного  Реєстру - 1 224 105 0003 
001344. 

 
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 
вул. Столєтова, 21, м Дніпропетровськ, 49081 
 
Адреса для поштових повідомлень; телефон, факс:  
вул. Столєтова, 21, м Дніпропетровськ, 49081 
Засоби зв'язку:  
тел. (0562) 35-91-63; 35-83-49 
факс (0562) 35-91-63 
e-mail: info@ntrp.interpipe.biz 
WWW: www.interpipe.biz 
 
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручен-

ня:  
Голова Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" – Коротков Андрій Миколайович.  
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ІІ. РЕКВІЗИТИ ВИПУСКУ ІМЕННИХ АКЦІЙ ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ ІСНУВАННЯ, ЩОДО 

ЯКОГО ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ: 
Вид цінних паперів (із зазначенням типу): 
Акції прості іменні 
 
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та 

реєстраційний номер випуску):  
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 25 квітня 2008 року № 169/1/08 видане 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 липня 2008 року. 
 
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: 
UA 0400081008 
 
Номінальна вартість акції даного випуску:  
Номінальна вартість однієї акції - 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок)  
 
Кількість випущених акцій даного випуску: 
400 000 000 (чотириста мільйонів) штук 
 
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 
100 000 000 (сто мільйонів) гривень. 
 
ІІІ. РЕКВІЗИТИ ДЕПОЗИТАРІЮ, ЯКИЙ БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ВИПУСК АКЦІЙ, ЩОДО 

ЯКОГО ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ: 
Повне найменування згідно з установчими документами:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕ-

РІВ" 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер запису, дата проведення держа-

вної реєстрації, орган, що видав свідоцтво): 
серія: А01 №623427; номер запису: 1 074 105 0005 033282; дата проведення державної реєст-

рації - 14.05.2008 року; орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна ад-
міністрація 

Місцезнаходження:  
вул. Тропініна, будинок 7-Г, м. Київ, Україна, 04107 
Телефони контактної особи:  
044 585-42-40; 585-42-41; 585-42-42  
Радник Голови Правління Гнатюк Ірина Володимирівна 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитар-

ної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: 
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №498004, видана 

19.11.2009 року, строк дії: 27.05.2009р.-27.05.2019р. 
 
IV. РЕКВІЗИТИ ЗБЕРІГАЧА, У ЯКОГО ЕМІТЕНТ БУДЕ ВІДКРИВАТИ РАХУНКИ В ЦІННИХ 

ПАПЕРАХ ВЛАСНИКАМ АКЦІЙ:  
Повне найменування згідно з установчими документами:  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" 
Місцезнаходження: 
вул. Мечникова, будинок 2, м. Київ, Україна, 01601  
Телефони контактної особи:  
044 498-53-74 
Начальник відділу депозитарної діяльності Головченко Наталія Іванівна 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34412655 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер запису, дата проведення держа-

вної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво): 
серія А01 №264515; номер запису 1 070 107 0005 020294; дата проведення державної реєст-

рації юридичної особи - 01.06.2006 року; орган, що видав свідоцтво - Печерська районна у місті Києві 
державна адміністрація 

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитар-
ної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: 

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №430287, видана 
18.09.2008 року, строк дії: 24.07.2006р.-24.07.2011р. 

 
V. ДАТА ПРИПИНЕННЯ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ: 
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07 липня 2010 року. 
Після дати припинення ведення реєстру, тобто після 07.07.2010 року, проведення будь-яких 

операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізується, не 
здійснюється. 

 
VІ. КІЛЬКІСТЬ ТА ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ 

ЗБОРАХ:  
Загальна кількість акціонерів станом на 13 квітня 2010 року становить 4 707 осіб, яким нале-

жить 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук простих іменних акцій документарної форми існування, 
номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. 

 Участь у загальних зборах акціонерів Товариства 13.04.2010 року беруть 29 (двадцять де-
в'ять) акціонерів та їх представників, яким належить 391 495 748 штук простих іменних акцій (голосів), 
що складає 97,87394 % від загальної кількості голосів акціонерів. 

 
VIІ. КІЛЬКІСТЬ ТА ВІДСОТОК ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ ПРО 

ЗМІНУ ФОРМИ ІСНУВАННЯ АКЦІЙ: 
У голосуванні про прийняття рішення про зміну форми існування акцій приймали участь – 391 

495 748 голосів, що дорівнює 97,87394 % голосів акціонерів присутніх на зборах: 
“За"  -  391 477 685 голосів, що складає 99,9952 відсотків від загальної кількості присутніх на 

зборах голосів. 
“Проти" –  немає. 
“Утрималось" –  17 849 голосів, що складає 0,0046 відсотків від загальної кількості присутніх на 

зборах голосів. 
“Не прийняло участі в голосуванні" – 214 голосів, що складає 0,0002 відсотків від загальної кі-

лькості присутніх на зборах голосів. 
 
 
Згідно з протоколом № 14 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ "ІН-

ТЕРПАЙП НТЗ" від 13 квітня 2010 року кількість голосів, які голосували за затвердження Протоколу 
рішення про переведення випуску акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" документарної форми існування у бездокуме-
нтарну форму існування (рішення про дематеріалізацію) становить: 

 
"За" - 391 477 685 голосів, що складає 99,9952 % від загальної кількості при-

сутніх на зборах голосів 
"Проти" - 2 706 голосів, що складає 0,0007 % від загальної кількості при-

сутніх на зборах голосів 
"Утрималися" - 15 143 голоси, що складає 0,0039 % від загальної кількості при-

сутніх на зборах голосів 
"Не прийняло участі у 
голосуванні" 

- 214 голосів, що складає 0,0002 % від загальної кількості при-
сутніх на зборах голосів 

 
Рішення прийняте. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
 

 


