
 
 

 

Шановні акціонери! 
                                            

Повідомляємо Вас, що річними загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – То-
вариство), які відбулися 29 квітня 2021 року, були прийняті рішення про схвалення правочинів, 
щодо вчинених яких є заінтересованість. 

Керуючись вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та у порядку, встанов-
леному Наглядовою радою Товариства, повідомляємо про виникнення у Вас, як акціонера То-
вариства, який був зареєстрований для участі у річних загальних зборах Товариства, що відбу-
лися 29 квітня 2021 року, та голосував проти прийняття загальними зборами рішення з питання 
порядку денного №15: "Схвалення правочинів, щодо вчинених яких є заінтересованість", права 
вимагати обов'язкового викупу Товариством належних Вам простих акцій.  

Ціна викупу 1 акції становить 2,21 грн. (дві гривні 21 копійка). 
Кількість акцій, викуп яких мають право вимагати акціонери, становить 881 390 штук. 
Загальна вартість, у разі викупу акцій, складе  1 947 871,90 грн.                                                                   
Для реалізації свого права на обов'язковий викуп Товариством належних акцій у строк з 

29.04.2021 р. по 28.05.2021 р. включно необхідно надати Товариству письмову вимогу про ви-
куп акцій із зазначенням наступної інформації: 

- для фізичних осіб: прізвища, ім'я, по батькові (за наявності); реєстраційного номеру об-
лікової картки платника податків; реквізитів документа, що посвідчує особу (паспорта); місця 
проживання (реєстрації); адреси для поштових повідомлень (за наявності); номеру телефона та 
інших засобів зв'язку; банківських реквізитів; кількісті, типу та/або класу акцій, обов'язкового ви-
купу яких вимагає акціонер; дати складання вимоги; 

- для юридичних осіб: повного найменування; ідентифікаційного коду юридичної особи 
(для нерезидентів – ідентифікаційного коду з торговельного, судового або банківського реєстру 
країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності), країни реєст-
рації; місцезнаходження; адреси для поштових повідомлень (за наявності); номерів телефонів 
та інших засобів зв'язку; банківських реквізитів; кількісті, типу та/або класу акцій, обов'язкового 
викупу яких вимагає акціонер; дати складання вимоги.   

 Вимога від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником 
фізичної особи. У разі підписання або подання вимоги представником акціонера, до вимоги до-
даються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинно-
го законодавства. 

Вимога акціонера про викуп акцій подається до Товариства особисто акціонером або йо-
го уповноваженим представником за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 
49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, буд.21 або відправляється на адресу Товариства поштою. 

Протягом 30 днів після отримання Товариством вимоги про обов'язковий викуп належних 
акціонеру акцій буде здійснюватися укладення договору купівлі-продажу (обов'язкового викупу) 
цінних паперів та оплата вартості акцій.    

 

 
 

 


