
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про несвоєчасне розкриття проміжної 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 10 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 31.10.2019р. було виявлено факт 
несвоєчасного розкриття проміжної інформації Товариства за 3-й квартал 2019 року. 

Розкриття проміжної інформації за 3-й квартал 2019 року здійснено 30 жовтня 2019 
року за такими етапами та послідовністю: 

1) складення інформації Товариством; 
2) розміщення інформації Товариством на власному веб-сайті за посиланням 

https://ntrp.interpipe.biz/upload/4fc6d9656b1b3c22d915141531c904dc.pdf; 
3) надання Товариством інформації особі, яка провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 
До складу проміжної інформації за 3-й квартал 2019 року включена "Інформація про 

вчинення значних правочинів", у якій не заповнене поле "Дата вчинення правочину" та поле 
"предмет правочину". Зазначені поля не заповнені через те, що зазначені значні правочини 
фактично не були вчинені у звітному кварталі. У зв'язку з прийняттям позачерговими 
загальними зборами Товариства від 23 серпня 2019 року (протокол позачергових загальних 
зборів №18) рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та їх схвалення на 
власному веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР, через особу яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасників фондового ринку, була розкрита особлива інформація про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення цих правочинів. 

Також до складу проміжної інформації за 3-й квартал 2019 року включена "Інформація 
про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість" у якій також не заповнене поле "дата вчинення правочину". Поле не 
заповнене через те, що правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, фактично не 
були вчинені у звітному кварталі. Наглядовою радою Товариства були прийняті рішення про 
схвалення правочинів, укладених у 2018 році. На підставі рішень Наглядової ради 
Товариства від 16.08.2019р., від 18.09.2019р. та від 20.09.2019р. на власному веб-сайті ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ" та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, через особу 
яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 
фондового ринку, була розкрита особлива інформація про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення вищевказаних правочинів із заінтересованістю.  

Про причини відсутності інформації у стовпцях "дата вчинення правочину" було 
зазначено у примітках до Змісту проміжної інформації за 3-й квартал 2019 року (примітки до 
п.8 та п.9).  

Підготовлена проміжна інформація за 3-й квартал 2019 року була направлена до 
розміщення через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації 
від імені учасників фондового ринку, 30.10.2019 року за вихідним номером 21-1-503 та 
зареєстрована 30.10.2019р. в 16:42:02 за вх.№77526 (протокол отримання даних 2019-10-30 
№184085). Але через те, що поля "дата вчинення правочину" залишилися не заповненими, 
на підставі протоколу отримання даних 2019-10-30 №184085 від особи, яка провадить 
діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,  
проміжна інформація за 3-й квартал 2019 року не оприлюднена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦПФР та не подана до Комісії. 

З метою виконання вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та 
доповненнями) щодо надання інформації у вигляді електронних документів ПАТ 
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"  було змушене внести наступні зміни:  

- у стовпці "дата вчинення правочину" таблиці розділу 8 "Інформація про вчинення 
значних правочинів" зазначено дату прийняття уповноваженим органом рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів; 

https://ntrp.interpipe.biz/upload/4fc6d9656b1b3c22d915141531c904dc.pdf


- у стовпці "дата вчинення правочину" розділу 9 "Інформація про вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством 
правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" 
зазначено дату прийняття уповноваженим органом рішення про схвалення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість. 

Але на думку фахівців Товариства це є невірною інформацією, оскільки правочини не 
були фактично вчинені протягом звітного кварталу, а позачергові загальні збори Товариства 
лише надали згоду на вчинення значних правочинів та Наглядова рада Товариства схвалила 
правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які були вчинені у 2018 році.    

На підставі вищевикладеного, 31.10.2019р. на власному веб-сайті Товариства за 
посиланням https://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 несвоєчасне розкриття проміжної інформації. 

Крім того, 31.10.2019р. Товариством розкрито Проміжну інформацію емітента цінних 
паперів за 3-й квартал 2019 року, до якої внесено вище вказані зміни, а саме: внесено зміни 
до таблиці "Інформація про вчинення значних правочинів" та до таблиці "Інформація про 
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість". Інформацію розміщено на власному веб-сайті ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  за 

посиланням http://ntrp.interpipe.biz/investors/rozakrutie_informacii/reg_inf_rich_zvit/, в 

загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦБФР  за посиланням 
https://stockmarket.gov.ua/  та подано до НКЦБФР.  

   
 
 
З повагою, 
 

 
Голова Правління 

    
Костенко С.О. 

     
31.10.2019 

  М.П.  (дата) 
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