
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про спростування недостовірної інформації  

 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП  НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116; 
місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, 49081, Україна), далі – Товариство або 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", на виконання пункту 11 Розділу І "Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) №2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та 
доповненнями), повідомляє про те, що Товариством 06.08.2019р. було виявлено факт 
оприлюднення недостовірної інформації у складі Проміжної інформації емітента цінних 
паперів за 2-й квартал 2019 року, розкритої 30 липня 2019 року шляхом: 

- розміщення її на власному веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  за посиланням 
http://ntrp.interpipe.biz/investors/rozakrutie_informacii/reg_inf_rich_zvit/; 

- розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦБФР  за посиланням 
https://stockmarket.gov.ua/cabinet/?cabinet_report_filter%5Bcode%5D=05393116&cabinet_report
_filter%5Bkind%5D=QwartEmEs та подання її до НКЦБФР (реєстраційний номер 123556/010 
від 30.07.2019р. в 14:53:05). 

В Проміжній інформації розділ "Проміжна фінансова звітність, складена за 
міжнародними стандартами фінансової звітності" викладено без урахування корегувань. 
Оприлюднення недостовірної інформації відбулось через збої у роботі електронних систем 
обліку, внаслідок чого у проміжній фінансовій звітності за 2-й квартал 2019р. не було 
враховано останні зміни у інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2-й квартал 2019р.      

Після виправлення проміжної фінансової звітності, інформація про зобов'язання та 
забезпечення Товариства, наведена у частині 1 розділу VI. "Інформація про господарську та 
фінансову діяльність емітента" змінилась в порівнянні до інформації, що була оприлюднена 
30.07.2019 року, зокрема: 

- податкові зобов'язання: 113 649 тис. грн. замість 107 653 тис. грн.; 
- інші зобов'язання та забезпечення: 12 275 663 тис.грн. замість 12 308 969 тис. грн.; 
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 2 023 226 тис. грн. замість 2 

056 532 тис грн.; 
- усього зобов'язань та забезпечень 18 091 597 тис. грн. замість 18 118 907 тис. грн.    
У зв’язку з цим, Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2-й квартал 2019 

року у частині "Проміжна фінансова звітність, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності" та частина 1 "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" 
розділу VI. "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" спростовується. 

07.08.2019р. на власному веб-сайті Товариства за посиланням 
http://ntrp.interpipe.biz/investors/rozakrutie_informacii/reg_inf_rich_zvit/ та через особу, 
уповноважену надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку, було розміщено 
повідомлення про спростування недостовірної інформації. 

Крім того, 07.08.2019р. Товариством розкрито виправлену Проміжну інформацію 
емітента цінних паперів за 2-й квартал 2019 року, до якої внесено зміни, а саме: включено до 
складу інформації виправлену фінансову звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", складену за 
міжнародними стандартами фінансової звітності та внесено зміни до таблиці "Інформація 
про зобов'язання та забезпечення емітента" розділу VI. "Інформація про господарську та 
фінансову діяльність емітента". Виправлену інформацію розміщено на власному веб-сайті 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  за посиланням 
http://ntrp.interpipe.biz/investors/rozakrutie_informacii/reg_inf_rich_zvit/ та в загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦБФР  за посиланням https://stockmarket.gov.ua/  і подано її до 
НКЦБФР.  

   
З повагою, 

 
Голова Правління 

    
Костенко С.О. 

     
07.08.2019 

  М.П.  (дата) 
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