Титульний аркуш
30.10.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 24-1-503
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правління

Костенко С.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2019 року
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393116
4. Місцезнаходження: 49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21
5. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 35-91-63, 35-91-63
6. Адреса електронної пошти: Elena.Shtanko@m.іnterpіpe.bіz
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://ntrp.іnterpіpe.
bіz/іnvestors/rozakr
utіe_іnformacіі/reg_
іnf_rіch_zvіt/

30.10.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
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виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:

X
X
X

До п. 5. Змісту: У відомостях про цінні папери емітента відсутня наступна інформація:
інформація про облігації емітента, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуск облігацій
та уповноваженими органами емітента не приймалося відповідне рішення;
інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, у зв'язку з тим що емітент не
здійснював випуск інших цінних паперів та уповноваженими органами емітента не
приймалося відповідне рішення;
інформація про похідні цінні папери емітента, у зв'язку з тим, що емітент не здійснював
випуск похідних цінних паперів та уповноваженими органами емітента не приймалося
відповідне рішення.
До п. 7. Змісту: відсутня інформація щодо посади корпоративного секретаря, тому що у
Товаристві не існує такої посади.
До п. 8. Змісту: У інформації про вчинення значних правочинів відсутня інформація про "дату
вчинення правочину" та "предмет правочину" у зв'язку з тим, що значні правочини, фактично
не були вчинені у звітному кварталі. На підставі рішення позачергових загальних зборів
Товариства від 23 серпня 2019 року (протокол позачергових загальних зборів №18) про
надання згоди на вчинення Товариством 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, розкрита особлива інформація про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних правочинів.
До п. 9. Змісту: У інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість відсутня інформація про "дату вчинення правочину" у зв'язку з тим, що
правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, фактично не були вчинені у звітному
кварталі. Наглядовою радою Товариства 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 "ІНТЕРПАПЙ НТЗ" та у
загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, через особу яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, розкрита
особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із
заінтересованістю.

До п. 10. Змісту: Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в
тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на
відчуження таких цінних паперів відсутня, у зв'язку з тим, що у ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
відсутня інформація про необхідність отримання будь-якої згоди на відчуження таких цінних
паперів.
До п. 11. Змісту: відсутня інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - так
як Товариство не випускало боргових цінних паперів.
До п. 12. Змісту: відсутня інформація про конвертацію цінних паперів - так як Товариство не
проводило конвертацію цінних паперів.
До п. 13. Змісту: відсутня інформація про заміну управителя, так як у Товариства відсутній
управитель.
До п. 14. Змісту: відсутня інформація про керуючого іпотекою - так як у Товариства відсутній
керуючий іпотекою.
До п. 15. Змісту: відсутня інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів так як Товариство не проводить трансформацію (перетворення) іпотечних активів.
До п. 16. Змісту: відсутня інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів
за кожним консолідованим іпотечним боргом, так як Товариство не випускало іпотечних
сертифікатів.
До п. 17. Змісту: відсутня інформація про іпотечне покриття в тому числі інформація про
заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; інформація про розмір іпотечного
покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з
цим іпотечним покриттям; інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом
звітного періоду; інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття - так як Товариство
випусків іпотечних облігацій не здійснювало.
До п. 18. Змісту: відсутня інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів.
До п. 19. Змісту: відсутня проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо) - так як Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів.
До п. 20. Змісту: відсутній звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва) - так як Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій
підприємств.
До п. 21. Змісту: відсутня проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку - так як Товариство розкриває проміжну фінансову
звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.
До п. 22. Змісту: у складі проміжної фінансової звітності Товариства, що складена за

міжнародними стандартами фінансової звітності відсутні Примітки до окремої проміжної
фінансової звітності за 3-й квартал 2019 року, оскільки цей звіт не складався.
Примітки будуть розкриті у складі консолідованої проміжної фінансової звітності за 3-й
квартал 2019 року.
До п. 23. Змісту: Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений
аудитором (аудиторською фірмою) відсутній, у зв'язку з тим, що проміжна фінансова звітність
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 3 квартал 2019 р. не була перевірена аудитором (аудиторською
фірмою).

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Дата проведення державної реєстрації
28.12.1994
3. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
4. Статутний капітал (грн)
100000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
4891
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі
24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
85.32 - Професійно-технічна освіта
9. Органи управління підприємства
1. Загальні збори.2. Наглядова рада.3. Правління.4. Ревізійна комісія.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Власники цінних паперів - 146
юридичних особи

-

-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
4 808
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
2) МФО банку
305749
3) поточний рахунок
2600930000321
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
5) МФО банку
305749
6) поточний рахунок
2600930000321

ІV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності
1
Медична практика
Опис
Придбання, зберігання,
використання прекурсорів
(список 2 таблиці ІV) "Переліку
наркотичних засобів,
психотропних речовин та
прекурсорів"
Опис
Надання освітніх послуг
навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням
професійної освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до
професійно-технічного
навчання, перепідготовки,
підвищення кваліфікації

Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
2
3
4
5
АЕ №197544 21.03.2013 Міністерство охорони здоров'я
України
Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії
(дозволу) немає. Ліцензія видана без обмеження строку дії, тому не
зазначено дату закінчення дії ліцензії (дозволу).
АЕ №527219 09.09.2014 Державна служба України з 07.07.2021
контролю за наркотиками
Номер
ліцензії

Дата
видачі

Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії
(дозволу) немає оскільки ліцензія видана на тривалий термін. У разі
наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії (дозволу), її дія
буде подовжена.
АЕ №267030 17.09.2013 Міністерство освіти і науки
України

Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії
(дозволу) немає оскільки ліцензія видана на тривалий термін. Ліцензія
Опис
видана без обмеження строку дії, тому не зазначено дату закінчення
дії ліцензії (дозволу).
Надання послуг з перевезення ДЛ №000486 23.05.2016 Державна інспекція України з 23.05.2021
пасажирів, небезпечних
безпеки на наземному
вантажів, багажу
транспорті
автомобільним транспортом
Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії
Опис
(дозволу) немає. Ліцензія видана без обмеження строку дії, тому не
зазначено дату закінчення дії ліцензії (дозволу).
Здійснення діяльності з
АА №000527 12.06.2013
Центральна державна
12.06.2021
використанням джерел
інспекція з ядерної та
іонізуючого випромінювання
радіаційної безпеки Державної
інспекції ядерного
регулювання України
Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії
(дозволу) немає оскільки ліцензія видана на тривалий термін. У разі
Опис
наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії (дозволу), її дія
буде подовжена.
Право провадження
28.09.2017
Національна комісія, що
господарської діяльності з
здійснює державне
постачання природного газу на
регулювання у сферах
території України
енергетики та комунальних
послуг
Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії
Опис
(дозволу) немає. Ліцензія видана без обмеження строку дії, тому не
зазначено дату закінчення дії ліцензії (дозволу). Відповідно до

законодавства України до 1 січня 2019 року отримання ліцензії на
паперовому носії не передбачено, набуття здобувачами ліцензії права
на провадження виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення НКРЕКП прийнятих
ним рішень про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті
www.nerc.gov.ua. Ліценція видана Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг 28.09.2017р. (Постанова №1167).
Акт обстеження спеціалізованих
03.01.2018 Дніпропетровська обласна
підприємств, їх приймальних
державна адміністрація
пунктів та приймальних пунктів
спеціалізованих металургійних
переробних підприємств на
здійснення діяльності з
заготівлі, переробки
металобрухту чорних металів
Акт обстеження спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів
та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних
підприємств на здійснення діяльності з заготівлі, переробки
металобрухту чорних металів виданий Дніпропетровською обласною
державною адміністрацією 03.01.2018р. (Акт №10/18). Згідно чинного
законодавства документ прирівнюється до виданої ліцензії (дозволу).
Опис
Ризиків, пов'язаних з продовженням терміну дії виданої ліцензії
(дозволу) немає. Ліцензія (дозвіл) видана без обмеження строку дії,
тому не зазначено дату закінчення дії ліцензії (дозволу).

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової ради, представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE
LІMІTED)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Храйбе Фаді Зейнович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1974
5. Освіта
Вища. У 1997 році закінчив Американський університет в Бейруті за спеціальністю
Комп'ютерна інженерія та зв'язок та здобув кваліфікацію бакалавр інженерії. У 2004 році
закінчив Бізнес-школа ІNSEAD та здобув Ступінь МВА.
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, директор
8. Опис
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі.
Позачерговими загальними зборами Товариства від 18.12.2018 року (протокол позачергових
загальних зборів №17), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту

Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання
членом Наглядової ради - представником акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE
LІMІTED), строком на три роки. Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ" на засіданні Наглядової ради 22 грудня 2018 року Храйбе Ф.З. обрано
Головою Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представником акціонера "ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED) (протокол засідання Наглядової ради №611 від 22.12.2018
року).
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальний стаж роботи 13 років.
Посадова особа є представником акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED),
якому належить 21,84% статутного капіталу Товариства. Храйбе Ф.З. акціями Товариства не
володіє.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 01.08.2011р. по 30.04.2013р. - ТОВ "Бостон Консалтинг Груп Україна", заступник директора;
2) з 20.05.2013р. по 31.03.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", комерційний директор;
3) з 07.07.2015р. по 30.06.2016р. - ТОВ "Інвестиційна компанія "АРГО", старший віце-президент
з суднобудування та промислових активів;
4) з 01.07.2016р. по 12.10.2016р. - ЗАТ "Нордік Ярдс", Генеральний директор;
5) з 20.01.2017р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор.
Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:
1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна;
ідентифікаційний код юридичної особи: 33517151).
2) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (місцезнаходження: вул. Дніпросталівська, 4, м.
Дніпро, 49051, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33718431).
3) Член Ради Директорів, головний виконавчий директор "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE
LІMІTED) (місцезнаходження: Mykіnon, 8, 1065, Nіcosіa, Cyprus; ідентифікаційний код
юридичної особи: НЕ 170535).
4) Директор НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERІCAN ІNTERPІPE, ІNC.)
(місцезнаходження: 1909 ARBOR STREET, HOUSTON, TX 77004, USA, ідентифікаційний код
юридичної особи: 01613342).
5) Голова Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, Україна; ідентифікаційний код юридичної
особи: 05393139).
6) Голова Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (місцезнаходження: вул. Липова, 1, м. Дніпро, 49124,
Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00191454).
7) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м. Нікополь,
Дніпропетровська область, 53201, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363).
1. Посада
Член Наглядової ради, акціонер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єсаулов Геннадій Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1951

5. Освіта
Вища. У 1974 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургійний інститут за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію
інженер-металург.
6. Стаж роботи (років)
44
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
33668606, директор з науково-дослідних робіт та технології процесів Управління
науково-дослідних робіт та технології процесів Служби операційного директора
8. Опис
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі.
Позачерговими загальними зборами Товариства від 18.12.2018 року (протокол позачергових
загальних зборів №17), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання
членом Наглядової ради, строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальний стаж роботи 44 роки.
Посадова особа є акціонером ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 1 (однієї) шт. простих
іменних акцій Товариства, що складає 0,00000025% статутного капіталу Товариства.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 16.10.2007р. по 10.02.2014р. - ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ",
директор;
2) з 11.02.2014г. по 29.02.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", радник з виробництва,
технології та якості;
3) з 01.03.2016р. по 24.03.2016р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", директор з
науково-дослідних робіт та технології процесів Апарата директора;
4) з 25.03.2016р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор з
науково-дослідних робіт та технології процесів Управління науково-дослідних робіт та
технології процесів Служби операційного директора;
5) з 25.03.2016р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ",
директор з науково-дослідних робіт та технології процесів Апарата директора;
6) з 26.04.2018р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН
ЦЕНТР", директор.
Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:
1) Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЯКІСТЬ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського,
буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33184278).
2) За сумісництвом обіймає посаду директора з науково-дослідних робіт та технології процесів
Апарата директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна;
ідентифікаційний код юридичної особи: 33517151).
3) За сумісництвом обіймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЕД'ЮКЕЙШН ЦЕНТР" (місцезнаходження: вул.
Столєтова, 21, м. Дніпро, 49081, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 42093464).
1. Посада
Член Наглядової ради, акціонер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морозов Денис Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження
1978
5. Освіта
Вища. У 2000 році закінчив Дніпропетровський національний університет за
спеціальністю інформаційні системи в менеджменті та здобув кваліфікацію магістра.
6. Стаж роботи (років)
18
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
33668606, директор
8. Опис
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі.
Позачерговими загальними зборами Товариства від 18.12.2018 року (протокол позачергових
загальних зборів №17), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання
членом Наглядової ради, строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальний стаж роботи 18 років.
Посадова особа є акціонером ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 73 (сімдесяти трьох) шт.
простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00001825% статутного капіталу Товариства.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 02.03.2011р. по 22.07.2013р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник Управління
продуктами та ресурсами;
2) з 23.07.2013р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", директор;
3) з 03.02.2014р. по теперішній час за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ",
радник з питань фінансової політики;
4) з 07.10.2016р. по 31.01.2017р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", тимчасово виконуючий
обов'язки директора.
Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:
1) Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна;
ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606).
2)
Член
Наглядової
ради
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, Україна; ідентифікаційний код юридичної
особи: 05393139).
3) Член Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м. Нікополь,
Дніпропетровська область, 53201, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 35537363).
4)
Член
Наглядової
ради
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - представник акціонера ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
(місцезнаходження: пр. Трубників, 56, м.Нікополь, Дніпропетровська область, 53200, Україна;
ідентифікаційний код юридичної особи: 32083093).
5) Член Ради Директорів ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА (ІNTERPІPE EUROPE SA)
(місцезнаходження: Vіa San Salvatore 13, 6900 Paradіso, Swіtzerland; ідентифікаційний код
юридичної особи: CH-514.3.021.088-4).
6) Член Ради Директорів КЛВ-ВІЛКО СА (KLW-WHEELCO SA) (місцезнаходження: Vіa San
Salvatore 13, 6900 Paradіso, Swіtzerland; ідентифікаційний код юридичної особи:
CH-514.3.021.087-6).
7) Член Консультативної Ради ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ ХОЛДИНГ ГмбХ (місцезнаходження:

Теодорштрассе 109, 40472, м. Дюссельдорф, НІМЕЧЧИНА; ідентифікаційний код юридичної
особи: відсутня інформація).
8) За сумісництвом обіймає посаду радника з питань фінансової політики ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження:
вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи:
33517151).
1. Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Трипольський Георгій Олегович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1979
5. Освіта
Вища. У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана за спеціальністю менеджмент організацій та здобув кваліфікацію магістр з
менеджменту корпорацій.
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІстВан", 35142308, головний
спеціаліст-юрисконсульт відділу перспективних корпоративних проектів Управління
корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів
8. Опис
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі.
Позачерговими загальними зборами Товариства від 18.12.2018 року (протокол позачергових
загальних зборів №17), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання
членом Наглядової ради - незалежним директором, строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Трипольський
Г.О. акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 23 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) З 03.10.2011р. по теперішній час - ТОВ "ІстВан", головний спеціаліст-юрисконсульт відділу
перспективних корпоративних проектів Управління корпоративних прав Департаменту з
корпоративних активів.
Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:
1) Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (місцезнаходження: вул. Здолбунівська,
7-д, м. Київ, 02081, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00034186).
2) Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "УКРПРОМГАРАНТ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро,
49000, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 31549726).
3) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВІВ" - представник акціонера SOFALON ІNVESTMENTS LІMІTED
(місцезнаходження: вул. Електтрометалургів, 310, м. Нікополь, Дніпропетровська область,
53200, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00186520).
4)
Член
Наглядової
ради
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ПОКРОВСЬКИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
- представник акціонера EXSEED

ІNVESTMENTS LІMІTED (місцезнаходження: вул. Калініна, 11, м. Покров, Дніпропетровська
область, 53300, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00190928).
5) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ"
представник
акціонера
MOSFІLІA
ІNVESTMENTS LІMІTED (місцезнаходження: вул. Радянська, 62, м. Марганець,
Дніпропетровська область, 53400, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911).
6) За сумісництвом обіймає посаду директора ТОВ "ГЕНАВІА-ІНВЕСТ" (місцезнаходження:
вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49000, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи:
33114771).
7) За сумісництвом обіймає посаду директора ТОВ "ГАЛС-ТРЕЙД ІНКОМ" (місцезнаходження:
вул. Шовковична, буд.38, м.Київ, 01004, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи:
35209702).
8) За сумісництвом обіймає посаду директора ДП "ГАРАНТ К." (місцезнаходження: вул.
Дегтярівська, 31, м.Київ, 04057, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 32162211).
9) За сумісництвом обіймає посаду спеціаліста відділу депозитарної діяльності ТОВ
"ФОНД-МАРКЕТ" (місцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, Київ, 01033, Україна;
ідентифікаційний код юридичної особи: 34412655).
1. Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрченко Ігор Петрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1974
5. Освіта
Вища. У 1997 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за
спеціальністю правознавство та здобув кваліфікацію юриста.
6. Стаж роботи (років)
27
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІстВан", 35142308, начальник
Управління з корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів
8. Опис
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі.
Позачерговими загальними зборами Товариства від 18.12.2018 року (протокол позачергових
загальних зборів №17), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства прийнято рішення про обрання
членом Наглядової ради-незалежним директором, строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Юрченко І.П.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 27 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) З 25.02.2008р. по теперішній час - ТОВ "ІстВан", начальник Управління по корпоративним
правам Департаменту з корпоративних активів.
2) З 10.07.2006р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ", директор.
Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:
1) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВІВ" (місцезнаходження: вул. Електтрометалургів, 310, м. Нікополь,
Дніпропетровська область, 53200, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00186520).

2)
Член
Наглядової
ради
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ПОКРОВСЬКИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (місцезнаходження: вул. Калініна, 11, м. Покров,
Дніпропетровська область, 53300, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00190928).
3) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (місцезнаходження: вул. Радянська, 62, м.
Марганець, Дніпропетровська область, 53400, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи:
00190911).
4) За сумісництвом обіймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ" (місцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, м.
Київ, 01033, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 34412655).
1. Посада
Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костенко Сергій Олексійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1973
5. Освіта
Вища. У 1995 році закінчив Державну металургійну академію України за спеціальністю
металургійне виробництво та здобув кваліфікацію інженер-механік.
6. Стаж роботи (років)
28
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 05 лютого 2019 року (протокол засідання
Наглядової ради №620), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання Головою
Правління Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Костенко С.О.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 28 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 02.12.2013р. по 30.09.2014р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер;
2) з 01.10.2014р. по 12.05.2015р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор комплексу з
машинобудування.
3) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - ПрАТ "Нікопольський ремонтний завод", Голова Правління;
4) з 13.05.2015р. по 03.10.2017р. - за сумісництвом у ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор
комплексу з машинобудування.
5) з 04.10.2017р. по 31.07.2018р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер.
6) з 28.06.2018р. по 04.02.2019р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Правління.
7) з 05.02.2019р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правління
Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.
1. Посада
Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Богдан Дмитро Олексійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1973
5. Освіта
Вища. У 1995 році закінчив Національну металургійну академію України за
спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію інженер-металург.
6. Стаж роботи (років)
28
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з якості та технології Служби директора з
якості та технології ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засідання
Наглядової ради №574), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом
Правління Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Богдан Д.О.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 28 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 05.12.2013р. по 16.03.2014р. - заступник директора з технології - начальник Технічного
відділу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
2) з 17.03.2014р. по 03.11.2014р. - помічник Голови Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
3) з 03.11.2014р. по 03.02.2015р. - заступник начальника з технології трубопрокатного цеху №5
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
4) з 04.02.2015р. по 08.09.2015р. - начальник технічного відділу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
5) з 09.09.2015р. по 31.05.2016р. - керівник напрямку якості та технології Управління з якості
Служби операційного директора ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА";
6) з 01.06.2016р. по теперішній час - директор з якості та технології Служби директора з якості
та технології ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.
1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєсєднов Сергій Вікторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1959
5. Освіта
Вища. У 1987 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургійний інститут за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію
інженер-металург.
6. Стаж роботи (років)
44

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник трубопрокатного цеху №3
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 09 серпня 2018 року (протокол засідання
Наглядової ради №574), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом
Правління Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа є акціонером ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та є власником 3 674 (три тисячі шістсот
сімдесят чотири) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000918% статутного
капіталу Товариства.
Загальний стаж роботи 44 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 02.12.2013р. по 23.01.2014р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор з якості та технології;
2) з 24.01.2014р. по 16.03.2014р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", заступник директора з нових видів
продукції;
3) з 17.03.2014р. 25.02.2015р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", заступник директора з технології начальник технічного відділу Служби директора з якості та технології ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ";
4) з 26.02.2015р. по 02.10.2016р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху
№5;
5) з 03.10.2016р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху
№3.
Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.
1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Сергій Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1979
5. Освіта
Вища. У 2001 році закінчив Національну металургійну академію України за
спеціальністю економіка підприємства та здобув кваліфікацію магістр економіки
6. Стаж роботи (років)
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник Управління проектної діяльності
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Загальними зборами акціонерів Товариства від 13.04.2010 року (протокол загальних зборів
акціонерів №15), на підставі діючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх
документів Товариства прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства, на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Кузьменко С.В.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 22 роки.

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 12.05.2011р. по 14.04.2016р. - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ"), директор з фінансів та економіки;
2) з 01.12.2014р. по 02.08.2015р. - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", радник з
фінансів та економіки Фінансового управління;
3) з 03.08.2015р. по 14.04.2016р. - за сумісництвом у ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник
директора з фінансів та економіки Фінансово-економічної служби;
4) з 15.04.2016р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", заступник директора з
фінансів та економіки Фінансово-економічної служби;
5) з 15.04.2016р. по теперішній час - за сумісництвом у ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор з
фінансів та економіки Служби директора з фінансів та економіки;
6) з 03.09.2013р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", директор.
Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:
1) Заступник директора з фінансів та економіки Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул.
Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи:
33668606).
2) За сумісництвом обіймає посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпро,
49081, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 38896013).
1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новохатній Володимир Акимович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1960
5. Освіта
Вища. У 1982 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургійний інститут за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію
інженер-металург
6. Стаж роботи (років)
39
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник колесопрокатного цеху
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 11 червня 2015 року (протокол засідання
Наглядової ради №448), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом
Правління Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Новохатній В.А.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 39 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 16.07.2008р. по теперішній час - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"), начальник колесопрокатного цеху.
Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.

1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Польський Георгій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1952
5. Освіта
Вища. У 1974 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургійний інститут за спеціальністю обробка металів тиском та здобув кваліфікацію
інженер-металург
6. Стаж роботи (років)
46
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний інженер Служби головного інженера ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засідання
Наглядової ради №609), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом
Правління Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Польський Г.М.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 46 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 02.12.2013р. по 16.03.2014р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор з виробництва;
2) з 17.03.2014р. по 28.09.2015р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник Центральної заводської
лабораторії;
3) з 01.08.2018р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер Служби
головного інженера ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.
1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Портретний Олег Іванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1962
5. Освіта
Вища. У 2011 році закінчив Державний вищий навчальний заклад "Національний
гірничий університет" за спеціальністю економіка підприємства та здобув кваліфікацію
професіонал в галузі економіки, дослідник
6. Стаж роботи (років)
39
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з адміністративно-господарських питань
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 15 квітня 2014 року (протокол засідання
Наглядової ради №407), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом
Правління Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Портретний О.І.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 39 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 02.12.2013р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор з
адміністративно-господарських питань.
Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.
1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Ірина Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1963
5. Освіта
Вища. У 1988 році закінчила Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургійний інститут за спеціальністю фізика, хімічні дослідження металургійних процесів та
здобула кваліфікацію інженер-металург.
6. Стаж роботи (років)
37
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Загальними зборами акціонерів Товариства від 26.03.2004 року (протокол загальних зборів
акціонерів №9), на підставі діючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх
документів Товариства прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства, на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Соколова І.В.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 37 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 14.02.2007р. по теперішній час - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер;
2) з 03.09.2013р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", головний
бухгалтер.
Посадова особа за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Столєтова,
21, м. Дніпро, 49081, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 38896013).
1. Посада

Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Струс Володимир Миронович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1971
5. Освіта
Вища. У 1999 році закінчив Національну металургійну академію України за
спеціальністю механіка та здобув кваліфікацію інженер-технолог.
6. Стаж роботи (років)
28
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, начальник трубопрокатного цеху №5
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засідання
Наглядової ради №609), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом
Правління Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Струс В.М.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 28 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 31.08.2012р. по 04.02.2014р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного
цеху;
2) з 05.02.2014р. по 20.11.2014р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", головний інженер;
3) з 21.11.2014р. по 15.03.2015р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху
№4;
4) з 16.03.2015р. по 14.08.2017р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", головний інженер;
5) з 15.08.2017р. по 02.10.2018р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", начальник трубопрокатного
цеху;
6) з 03.10.2018р. по теперішній час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного цеху
№5.
Посадова особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.
1. Посада
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Трегуб Олег Євгенович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1964
5. Освіта
Вища. У 1993 році закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут за
спеціальністю підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та устаткування та здобув
кваліфікацію інженер-механік.
6. Стаж роботи (років)

35
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, директор з безпеки Служби директора з безпеки ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Наглядовою радою ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 17 грудня 2018 року (протокол засідання
Наглядової ради №609), на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту
Товариства та внутрішніх документів Товариства прийнято рішення про обрання членом
Правління Товариства на невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Трегуб О.Є.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 35 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 03.10.2011р. по 30.06.2015р. - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу
економічної безпеки Управління економічної безпеки.
2) з 01.07.2015р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", начальник відділу
економічної безпеки Служби економічної безпеки.
3) з 23.10.2018р. по теперішній час - за сумісництвом у ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", директор з
безпеки Служби директора з безпеки.
Посадова особа обіймає посади у наступних підприємствах:
1) Начальник відділу економічної безпеки Служби економічної безпеки ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (місцезнаходження: вул.
Писаржевського, 1-А, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи:
33668606).
2)
Член
Наглядової
ради
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: вул. Сучкова, 115, м.
Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200 Україна; ідентифікаційний код юридичної особи:
05393139).
1. Посада
Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малевська Єлизавета Юріївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1980
5. Освіта
Вища. У 2002 році закінчила Дніпропетровський національний університет за
спеціальністю економічна кібернетика та здобула кваліфікацію економіст-математик
6. Стаж роботи (років)
17
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА",
33668606, провідний економіст з методології Відділу консолідації Економічного управління
Фінансово-економічної служби
8. Опис
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі.

Річними загальними зборами Товариства від 25.04.2019 року (протокол річних загальних зборів
№24), на підставі Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства прийнято рішення
про обрання членом Ревізійної комісії, строком на три роки. Відповідно до Статуту та
Положення про Ревізійну комісію ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на засіданні Ревізійної комісії
обрано Головою Ревізійної комісії ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Малевська Є.Ю.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 17 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1. З 13.02.2012р. по 02.09.2016р. - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ", провідний економіст з
бюджетування.
2. З 05.09.2016р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", провідний економіст з
методології Відділу консолідації Економічного управління Фінансово-економічної служби.
Посадова особа обіймає посаду провідного економіста з методології Відділу консолідації
Економічного управління Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (місцезнаходження: вул. Писаржевського,
1-А, м. Дніпро, 49005, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606).
1. Посада
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Володимир Сергійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1982
5. Освіта
Вища. У 2005 році закінчив Дніпропетровський національний університет за
спеціальністю облік і аудит та здобув кваліфікацію магістр
6. Стаж роботи (років)
14
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП
МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, провідний спеціаліст відділу міжнародної звітності Бухгалтерії
Фінансово-економічної служби
8. Опис
Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі у натуральній формі.
Річними загальними зборами Товариства від 25.04.2019 року (протокол річних загальних зборів
№24), на підставі Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства прийнято рішення
про обрання членом Ревізійної комісії, строком на три роки.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Коваленко В.С.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 14 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1. З 01.12.2010р. по 31.05.2015р. - ПАТ "МНПК "ВЕСТА", начальник відділу аудиту звітності
управління бухгалтерського обліку.
2. З 01.04.2015р. по 06.07.2015р. - ТОВ "ВЕСТА КАР БАТЕРИ", начальник відділу Управління
фінансів та аудиту.
3. З 02.11.2015р. по 31.08.2016р. - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", менеджер з
консолідації відділу консолідації Управління підприємства.

4. З 01.09.2016р. по 02.01.2017р. - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", заступник
начальника відділу бізнес-контроллінгу Управління підприємства.
5. З 03.01.2017р. по 02.07.2018р. - ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", провідний
фінансовий контролер (заступник начальника відділу) відділу бізнес-контроллінгу Управління
підприємства.
6. З 24.09.2018р. по теперішній час - ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", провідний спеціаліст
відділу міжнародної звітності Бухгалтерії Фінансово-економічної служби.
Посадова особа обіймає посаду провідного спеціаліста відділу міжнародної звітності Бухгалтерії
Фінансово-економічної служби ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро,
49005, Україна; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33517151).
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Ірина Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1963
5. Освіта
Вища. У 1988 році закінчила Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора
металургійний інститут за спеціальністю фізика, хімічні дослідження металургійних процесів та
здобула кваліфікацію інженер-металург.
6. Стаж роботи (років)
37
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", 05393116, головний бухгалтер
8. Опис
Інформація про розмір виплаченої винагороди є конфіденційною.
Загальними зборами акціонерів Товариства від 26.03.2004 року (протокол загальних зборів
акціонерів №9), на підставі діючого законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх
документів Товариства прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства, на
невизначений строк.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Соколова І.В.
акціями Товариства не володіє.
Загальний стаж роботи 37 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
1) з 14.02.2007р. по теперішній час - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (з 05.03.2013р. - ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ"), головний бухгалтер;
2) з 03.09.2013р. по теперішній час - за сумісництвом у ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", головний
бухгалтер.
Посадова особа за сумісництвом обіймає посаду головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (місцезнаходження: вул. Столєтова,
21, м. Дніпро, 49081, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 38896013).

VІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Довгостроковий кредит
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
5215729

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

16.08.2012
30.03.2012
20.07.2007
13.08.2007
28.09.2007
30.05.2008
06.08.2007
22.02.2007

361243
1003642
3251179
123544
216286
205129
20027
34679

0
0
0
0
0
0
0
0

12.08.2016
30.03.2015
02.08.2007
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

270204

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
11676551
X
X
X
17162484
X
X
У розділі "Інформація про зобов'язання емітента відсутня
наступна інформація: - у підрозділі "Кредити банку" не
вказана інформація про відсоток за користування коштами
(відсоток річних) тому, що розкриття цієї інформації може
негативно вплинути на конкурентоспроможність Товариства; у підрозділі "Зобов'язання за цінними паперами", а саме за
облігаціями; за іпотечними цінними паперами; за
сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском), за
векселями (всього) та за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами) відсутня інформація
про зобов'язання емітента, тому що Товариство не має цих
зобов'язань на підставі того, що Товариство не здійснювало
випусків вище перелічених цінних паперів. У розділі

"Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)"
відсутня інформація про зобов'язання емітента за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права тому, що Товариство не
має цих зобов'язань.
Зобов'язання визнаються підприємством, якщо їхня оцінка
може бути вірогідно визначена й існує імовірність зменшення
економічних вигод у майбутньому внаслідок їхнього
погашення. Інші зобов'язання включають в себе: довгострокові
забезпечення - 511 829 тис.грн., кредиторську заборгованість
за товари , роботи, послуги - 1 852 897 тис грн., за
розрахунками зі страхування - 9 138 тис.грн., з оплати праці 35 192 тис грн., за одержаними авансами - 6 676 413 тис грн.;
поточні забезпечення - 293 816 тис.грн., інші поточні
зобов'язання - 2 297 266 тис. грн.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2

3

Основні
види
продукції
2
Суцільноката
ні залізничні
колеса
Труби сталеві
безшовні
гарячодеформ
овані
Труби
обсадні та
муфти до них

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
50757

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
38348
1928267
59

4
2019034

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
61

23703

553246

17

24014

549700

17

15048

447382

14

13844

383078

12

у грошовій формі
(тис.грн)

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Матеріальні затрати
Інші витрати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
63,7
25,5

VІІ. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
18.05.2010
201/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

4
UA4000067839

Тип
цінного
папера

5
Акція
проста
бездокумент
арна іменна
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.

Опис

Форма
існування та
форма
випуску
6
Бездокумента
рні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

7
0,25

8
40000000
0

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
100000000

10
100

Статутний капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. Статутний капітал поділено на 400 000 000 (чотириста мільйонів)
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Початковий розподіл акцій проведено у відповідності з установчим
договором № 72-АТ від 28 грудня 1994 року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до установчого договору не вносяться. Товариство
випускає прості іменні акції в документарній формі існування в розмірі його статутного (складеного) капіталу у відповідності з законодавством
України і вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випуск акцій здійснюється в порядку, що
визначається Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку. Перша емісія акцій проведено в процесі приватизації шляхом
випуску 21 554 000 (двадцяти одного мільйону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25
гривень кожна на загальну суму 5 388 500 (п'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот) гривень, форма випуску документарна,
свідоцтво про державну реєстрацію цінних паперів видане Міністерством фінансів України 4 січня 1995 року № 2/1/95. Згідно з вимогами
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо приведення форм випуску цінних паперів у відповідність до діючого
законодавства, було здійснено перереєстрацію випуску акцій і отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 142/04/1/98 від 16
липня 1998 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Приватизація
Товариства завершена (наказ Фонду державного майна України від 8 грудня 1997 року №1397 "Про завершення процесу приватизації ВАТ
"Нижньодніпровський трубопрокатний завод"). Друга емісія акцій проведена у відповідності з умовами емісії акцій, прийнятими позачерговими
загальними зборами акціонерів від 26 грудня 2000 року, у кількості 32 331 000 (тридцяти двох мільйонів трьохсот тридцяти однієї тисячі)
простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 8 082 750 (вісім мільйонів вісімдесят дві тисячі сімсот
п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку 18 квітня 2001 року № 164/1/01. Загальними зборами акціонерів, які відбулися 18 березня 2008 року було прийнято
рішення збільшити статутний (складений) капітал ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" на 86 528 750,00 (вісімдесят шість мільйонів п'ятсот двадцять вісім
тисяч сімсот п'ятдесят) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та здійснити
додаткову емісію акцій Товариства в кількості 346 115 000 (триста сорок шість мільйонів ста п'ятнадцяти тисяч) штук існуючої номінальної
вартості кожної акції рівної 0,25 гривень з метою залучення інвестицій для подальшого розвитку Товариства та поповнення обігових коштів.
Передбачені до розміщення акції розповсюджувалися шляхом закритого (приватного) їх розміщення і розміщувалися виключно серед
акціонерів Товариства (згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розміщення). Загальна вартість розміщених акцій

у розмірі 86 528 750,00 (вісімдесят шість мільйонів гривень п'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень сплачена акціонерами
(фізичними та юридичними особами) повністю. Оплата придбаних акцій здійснена шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Товариства відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в гривнях та іноземній валюті, що
підтверджується банківськими документами. Відповідно до діючого законодавства та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку випуск акцій зареєстровано. 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. Акції, відповідно до яких прийнято рішення про закрите
(приватне) розміщення надали їх власникам права однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами. В цілях виконання вимог
законодавства, зокрема положення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" про виключно бездокументну форму
існування акцій загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 13 квітня 2010 року, прийнято рішення про переведення випуску
іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних
паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 травня 2010 року № 201/1/10. Згідно з вимогами Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо здійснення кодифікації (нумерації) цінних паперів Національним Депозитарієм України
присвоєно реєстраційний літерно-знаковий код цінним паперам Товариства та отримано виписку з реєстру кодів цінних паперів. Код цінних
паперів UA 4000067839. У зв'язку зі зміною найменування емітента з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на виконання вимог законодавства здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію
випуску цінних паперів. На сьогодні є чинним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №201/1/10 від 18 травня 2010 року, видане 22 березня
2013 року.
Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни у кількості акцій, що перебувають в обігу: відповідно до положень статей 68 та 69 Закону
України "Про акціонерні товариства" здійснено обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, які подали до Товариства письмові
вимоги про обов'язковий викуп належних їм акцій, за результатами голосування на річних загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" від 25
квітня 2019 року. У встановлений чинним законодавством термін, за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового
викупу акцій, що належать акціонеру, було викуплено 867 100 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 216 775,00 грн.,
загальною вартістю викупу 1 907 880,13 грн.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ТОВАРИСТВА.
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" було одним із перших семи українських підприємств, цінні папери якого згідно з рішенням Торгового комітету від 24
вересня 1997 року включені з 1 жовтня 1997 року до Першого рівня лістингу Першої фондової торговельної системи. На виконання рішень
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 липня 1999 року № 141 та від 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПФТС
уклали 8 вересня 1999 року Договір про підтримання лістингу. У зв'язку зі вступом в дію Положення про функціонування фондових бірж,
затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.12.2006 року №1542 першого жовтня 2007 року було переукладено Договір про підтримання лістингу.
Відповідно до умов Договору цінні папери Товариства були включені до Котирувального Списку ПФТС другого рівня лістингу та допущені до
торгів у торговельній мережі. З 1 лютого 2005 року акції Товариства були включені до індексного кошику Першої Фондової Торговельної
Системи (ПФТС - індекс). Рішенням ПАТ "Фондова біржа ПФТС" №0109/2011/01 від 01.09.2011 року прості іменні акції ВАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ" бездокументарної форми загальною кількістю 400 000 000 шт. та загальною номінальною вартістю 100 000 000 грн. з 02 вересня 2011 року
переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку. У зв'язку із закінченням
строку дії Договору про підтримання лістингу 08 листопада 2011 року між Товариством та ПФТС було укладено Договір про допуск цінних
паперів до торгівлі. На підставі укладеного Договору ПАТ "Фондова біржа ПФТС" надає Товариству послуги допуску цінних паперів до

торгівлі на ПФТС шляхом їх включення до Біржового Списку, а також обіг цінних паперів на ПФТС . У 1999 році в числі п'яти найбільших
підприємств України Товариством було реалізовано програму випуску Американських депозитарних розписок І рівня. Програму реалізовано
спільно з The Bank of New York Mellon. Програма АДР І рівня є найпростішим та недорогим способом входження до ринку цінних паперів
США з акціями, які вже находяться у відкритому обігу. Відповідно до Закону США про цінні папери від 1934 року зі змінами та доповненнями
Товариство не повністю зареєстровано в SEC (Американська комісія по цінним паперам США), і, як наслідок його акції не котируються на
біржі. Товариство звільнено від подання регулярних звітів та інформації до SEC згідно з правилом 12g3-2(b) Закону США Про фондові біржі
1934 року. Виконуючи функцію інформування широкого кола учасників ринку цінних паперів про реалізацію програми випуску депозитарних
розписок, The Bank of New York Mellon поширює через друковані засоби масової інформації, а також через мережу Інтернет так звані " ADR проспекти" (ADR Announcement). Зокрема, на сайті The Bank of New York Mellon (http://www.adrbnymellon.com/dr_profіle.jspіcusіp=460610108) є
ADR-проспект про випуск депозитарних розписок І рівня ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".

VІІІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
32896971
4. Місцезнаходження
вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
5. Опис
Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №9 від 26.03.2004р.) було прийнято рішення щодо участі ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ" у створенні господарського товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ВАПНЯНА ФАБРИКА". Основний вид
діяльності якого - виробництво вапна. Встановлено розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний капітал ТОВ "ВАПНЯНА
ФАБРИКА" у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює 100% від загального розміру статутного
капіталу створюваного Товариства.
Кожний учасник ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА" має право:
1) брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, встановленому Статутом;
2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
3) одержувати копії затверджених балансів і звітів Товариства, а також на письмовий запит додаткову інформацію і довідки з питань, які
пов'язані з діяльністю Товариства;
4) вносити на розгляд Загальних зборів учасників пропозиції х питань діяльності Товариства;
5) призначити і відкликати своїх представників на Загальні збори учасників;
6) вийти з Товариства, попередивши про це Загальні збори учасників;
7) продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) в статутному капіталі Товариства одному або кільком Учасникам
Товариства, а також третім особам. При цьому Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника
пропорційно до розмірів своїх часток у статутному капіталі Товариства.
Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, у тому числі і на
об'єкти, передані ними в якості вкладу в статутний капітал Товариства.
1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
34984027

4. Місцезнаходження
вул. Столєтова, 21, м. Дніпро, Україна, 49081
5. Опис
Наглядовою радою Товариства (Протокол №170 від 08.02.2007р.) було прийнято рішення щодо участі ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у
створенні господарського товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСКОМ-ДНІПРО". Основний вид діяльності
якого - пасажирські перевезення легковими автомобільним транспортом. Встановлено розмір вкладу ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в статутний
капітал ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" у сумі 23 400 (двадцять три тисячі чотириста) гривень, що у відсотковому співвідношенні дорівнює
39% від загального розміру статутного капіталу створюваного Товариства.
Кожний учасник ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО" має право:
1) брати участь в керуванні Товариством у порядку, встановленому Статутом Товариства;
2) приймати участь у розподіленні прибутку Товариства та одержувати його долю (дивіденди);
3) одержувати копії затверджених балансів і звітів Товариства, а також на письмовий запит додаткову інформацію і довідки з питань, які
пов'язані з діяльністю Товариства;
4) вносити на розгляд Зборів учасників пропозиції х питань діяльності Товариства;
5) призначити і відкликати своїх представників на Збори учасників;
6) вийти з Товариства, попередивши про це Збори учасників;
7) одержати від Товариства при виході суму, рівну вартості майна, внесеного в статутний капітал Товариства, а також суму прибутку від
внесеної інвестиції в грошовій або товарній формі. Форма виплати вирішується зборами Учасників Товариства.
8) продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) в статутному капіталі Товариства одному або кільком Учасникам
Товариства, а також третім особам. При цьому Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника
пропорційно до розмірів своїх часток у статутному капіталі Товариства.
Учасники Товариства не користуються якимись особливими правами на об'єкти, що входять до складу майна Товариства, у тому числі і на
об'єкти, передані ними в якості вкладу в статутний капітал Товариства.

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
23.08.2019

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Позачергові
загальні збори

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
43 824 719,75

5
19 067 614

6
229,84

Предмет
правочину

7
-

Дата
вчинення
правочину

8

Адреса сторінки,
на якій
розміщена
інформація про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
https://stockmarket.go
v.ua/cabіnet/xml/sho
w/16413

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
про надання згоди
на вчинення
значних правочинів

10
http://ntrp.іnterpіpe.bіz
/іnvestors/rozakrutіe_іn
formacіі/osobluva_іnf_
pro_tovarіstvo/

Опис:
Позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по
тексту - Товариство) 23 серпня 2019 року (протокол позачергових загальних зборів №18), прийняті рішення:
1. Надати згоду на та схвалити надання Товариством поруки та надати згоду на та схвалити вчинення Товариством значних правочинів щодо надання поруки на суму,
що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США, з урахуванням того, що такі правочини були чи будуть вчинені Товариством на або
приблизно на дату цих Загальних зборів:
1.1. окремого договору про поруку за облігаціями [standalone notes surety agreement] між Товариством у якості поручителя та МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД
[MADISON PACIFIC TRUST LIMITED], трастовою компанією, реєстраційний номер 1619851, що зареєстрована відповідно до розділу 78(1) Закону Гонконгу про довірчих
управителів (Глава 29), з місцезнаходженням за адресою: Сьют 1720, 17/F, Тауер 1, Адміралті Центр, Харкорт Роад Адміралті, 18, Гонконг [suite 1720,17/F, Tower 1,
Admiralty Centre, 18 Harcourt Road Admiralty, Hong Kong] (далі – МЕДІСОН ПАСІФІК) у якості довірчого управителя облігаціями щодо надання поруки за платіжними
зобов'язаннями ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ Плс [INTERPIPE HOLDINGS Plc], публічної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру,
реєстраційний номер НЕ 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus] (попереднє найменування ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED]) (далі – ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ) за (і) договором про довірче управління [trust deed] між,
з-поміж інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості емітента та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості довірчого управителя облігаціями стосовно довірчого управління облігаціями на
сукупну основну суму до 430 000 000,00 (чотириста тридцять мільйонів) доларів США, з процентною ставкою, що не перевищує 10.25% річних та строком погашення: (а)

150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) доларів США не пізніше 31 грудня 2023р., та (б) остаточна сума не пізніше 31 грудня 2024р. (далі – Облігації), (іі) агентським
договором [agency agreement] між, з-поміж інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості емітента, МЕДІСОН ПАСІФІК у якості довірчого управителя облігаціями та Сітібанк,
Н.А Лондонська філія [Citibank, N.A. London Branch] у якості основного платіжного і розрахункового агента стосовно певних агентських послуг у зв'язку з Облігаціями, та
(ііі) Облігаціями (далі разом - Документи у зв'язку з Облігаціями), а також щодо взяття Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків,
витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Облігаціями або Документами у зв'язку з Облігаціями;
1.2. окремого договору про поруку за кредитом [standalone facility surety agreement] між Товариством у якості поручителя та ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ
ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED], компанією, створеною за законодавством Англії та Уельсу, з реєстраційним номером 08318601, з
місцезнаходженням за адресою 45 Ладгейт Хілл, Лондон, EC4M 7JU, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hill, London EC4M 7JU, UK] (далі - ГЛЕС) у якості агента (далі Окремий договір поруки за кредитом) щодо надання поруки за зобов'язаннями:
(i) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ Плс [INTERPIPE HOLDINGS Plc] (попереднє найменування - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED]),
публічної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НЕ 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул.
Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
(ii) ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД [INTERPIPE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер
HE 170535, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
(iii) ІНТЕРПАЙП CЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ [INTERPIPE CENTRAL TRADE GMBH], компанії, яка створена за законодавством Німеччини та зареєстрована за номером HRB
99097 (Франкфурт-на-Майні), зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Корнеліусштрассе 34, 60325 Франкфурт-на-Майні, Німеччина [Corneliusstrasse 34, 60325
Frankfurt am Main, Germany];
(iv) ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене за законодавством Швейцарії та
зареєстроване за номером CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Віа Сан Сальваторе 13,
6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];
(v) ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ [INTERPIPE M.E FZE], установи зони вільної торгівлі, яка створена та зареєстрована відповідно до Правил № 1/92 щодо застосування закону про
вільну економічну зону "Джебель Алі", які прийняті відповідно до Закону № 9 від 1992 року, та зареєстровану за номером 101283, зареєстрований офіс якої знаходиться
за адресою: ЛОБ 19, Офіс 1008, п/с 262810, Джебель Алі, Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати [LOB 19, Office 1008, P.O. Box 262810, Jebel Ali, Dubai, United Arab
Emirates];
(vi) КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене та діє за законодавством Швейцарії, зареєстроване за
номером CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо,
Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];
(vii) НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. [NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.], корпорації з обмеженою відповідальністю, яка створена за законодавством штату Техас
та федеральним законодавством Сполучених Штатів Америки, зареєстрована адреса якої: 1909 Арбор стріт, Хьюстон, Техас, 77004, США [1909 ARBOR STREET,
HOUSTON, TX 77004, USA];
(viii) СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД [STEEL.ONE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер
HE 176502, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
(ix) КЛВ ЛІМІТЕД [KLW LIMITED] (попереднє найменування - Салекс Інвестментс Лімітед [Saleks Investments Limited]), приватної компанії з відповідальністю,
обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 186148, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8
Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
(x) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством
України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі –
ідентифікаційний код) 33718431, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ),
вул. Винокурова, буд. 4 (далі – ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ");
(xi) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з
ідентифікаційним кодом 37731681, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столєтова, буд. 21;
(xii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з
ідентифікаційним кодом 33668606, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49005, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Писаржевського, буд.
1-а (далі – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА");

(xiii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з
ідентифікаційним кодом 35537363, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56;
(xiv) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЛВ ПРОДАКШН"), юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 38896013, з місцезнаходженням за адресою: Україна,
49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столєтова, буд. 21; та/або
(xv) інших осіб, які відповідно до умов Кредитного договору (як цей термін визначено нижче) стали додатковими гарантами [additional guarantor], додатковими окремим
гарантами [additional standalone guarantor], додатковими поручителями [additional surety] або додатковими окремими поручителями [additional standalone surety]
(особи, вказані в пунктах (і) – (xv) вище, далі разом – Зобов'язані особи) за фінансовими документами [finance documents] (далі разом з Окремим договором поруки за
кредитом та Окремим договором між кредиторами (як визначено нижче) – Фінансові документи), а саме за:
(A) кредитним договором [facility agreement] між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості позичальника, ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.] та іншими фінансовими
установами у якості кредитодавців на суму кредиту у розмірі до 100 000 000,00 (сто мільйонів) доларів США (далі - Кредитний договір);
(B) договором між кредиторами [intercreditor agreement] між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ та Зобов'язаними Особами;
(C) будь-яким документом забезпечення [security document], включаючи, без обмежень, за Договорами забезпечення (як визначено нижче);
(D) будь-яким договором про приєднання [accession deed];
(E) будь-яким договором про припинення зобов'язань [resignation letter];
(F) договором між акціонерами про субординацію боргу [shareholder subordination agreement];
(G) будь-яким свідоцтвом про відповідність [compliance certificate];
(H) будь-яким листом про комісії [fee letter];
(I) будь-яким договором відступлення [assignment agreement];
(J) будь-яким свідоцтвом про передачу [transfer certificate];
(K) будь-яким іншим документом, визначеним відповідно до умов Кредитного договору та вчиненими деякими або всіма Зобов'язаними особами,
а також щодо взяття Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути
понесені у зв’язку з Фінансованими документами (окремі договори поруки, вказані у підпунктах 1.1 та 1.2 вище, далі разом – Договори поруки).
2. Надати згоду на та схвалити вчинення Товариством (інших ніж Договори поруки) значних правочинів, що мають бути вчинені відповідно до умов Фінансових
документів та Облігацій щодо взяття Товариством будь-яких зобов’язань у сумі до 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США, про:
(і) відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Документами у зв'язку з Облігаціями та
Фінансовими документами та/або зверненням стягнення на майно Товариства, включаючи, без обмежень, за Договорами забезпечення; (іі) використання будь-яких сум,
отриманих у зв’язку зі зверненням стягнення на майно Товариства, включаючи, без обмежень, за Договорами забезпечення, для погашення заборгованості за Документами у
зв'язку з Облігаціями, Фінансовими Документами та договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань [exit fee agreement] між ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ та
первинними кредиторами щодо комісії у зв'язку з припиненням зобов'язань [original exit fee creditors], перелік яких наведений у цьому договорі, щодо сплати їм
ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ комісії у зв'язку з припиненням зобов'язань (далі – Договір про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань), у порядку та на умовах,
визначених в Окремому договорі між кредиторами; та (ііі) використання будь-яких сум, отриманих Товариством за кредитними договорами/договорами позики, укладеними
між Товариством та будь-якою особою, пов'язаною відносинами контролю з Товариством, для погашення заборгованості за Документами у зв'язку з Облігаціями,
Фінансовими документами та Договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань у порядку та на умовах, визначених в Окремому договорі між кредиторами,
шляхом укладення Товариством, МЕДІСОН ПАСІФІК та ГЛЕС окремого договору між кредиторами [standalone intercreditor agreement] (далі – Окремий договір між
кредиторами), з урахуванням того, що Окремий договір між кредиторами був чи буде вчинений Товариством на або приблизно на дату цих Загальних зборів.
3. Надати згоду на надання Товариством майнової поруки шляхом застави майна для забезпечення виконання Зобов'язаними особами зобов'язань за Документами у
зв'язку з Облігаціями, Фінансовими Документами та Договором про комісію у зв'язку з припиненням зобов'язань, і, відповідно, на вчинення Товариством таких значних
правочинів, максимальний розмір забезпечених зобов'язань за якими не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США:
3.1. договір (договори) застави рухомого майна між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави рухомого майна, яке
належить Товариству, включаючи будь-які наступні зміни до такого договору у зв'язку зі змінами в переліку рухомого майна за наслідком реалізації Дозволеної
реорганізації групи (як цей термін і процес визначені в Окремому договорі між кредиторами);
3.2. договір (договори) іпотеки між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо іпотеки нерухомого майна, яке належить
Товариству, включаючи будь-які наступні зміни до такого договору у зв'язку зі змінами в переліку нерухомого майна за наслідком реалізації Дозволеної реорганізації

групи (як цей термін і процес визначені в Окремому договорі між кредиторами);
3.3. договір (договори) застави прав на кошти між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав на
грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Товариства;
3.4. договір (договори) застави майнових прав між Товариством у якості заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК у якості заставодержателя щодо застави майнових прав, які
належать Товариству, за договорами поставки, укладеними або які будуть укладені між Товариством у якості постачальника та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" у якості
покупця;
3.5. договір (договори) застави частки між Товариством у якості існуючого заставодавця, ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" у якості нового заставодавця та МЕДІСОН ПАСІФІК
у якості заставодержателя щодо застави частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", юридичної
особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 32896971, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столєтова, буд. 21, (далі – ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА") у розмірі 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень,
що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", яка належить Товариству, включаючи будь-які наступні зміни до такого договору
у зв'язку з відчуженням такої частки за наслідком реалізації Дозволеної реорганізації групи (як цей термін і процес визначені в Окремому договорі між кредиторами)
(договори, вказані у пунктах 3.1. - 3.5. вище, далі разом – Договори забезпечення),
а також взяття Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені
у зв’язку з Договорами забезпечення.
При цьому до передачі в заставу та іпотеку майна Товариства згідно з Договорами забезпечення не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними
зборами акціонерів чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і
термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав тощо).
4. Сукупна вартість предмету значних правочинів, що були та будуть вчинені Товариством за пунктами 1-3 вище на або приблизно на дату цих Загальних зборів,
становить суму, що не перевищує 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США.
5. Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які мають бути вчинені Товариством (включаючи тих, які були вчинені Товариством
на або приблизно на дату цих Загальних зборів) відповідно до або у зв'язку з Документами у зв'язку з Облігаціями, Фінансовими документами та Договором про комісію у
зв'язку з припиненням зобов'язань, в тому числі Договорами поруки, Окремим договором між кредиторами, Договорами забезпечення (далі разом – Транзакційні
документи), а також затвердити та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та документів (повідомлення, листи та інші документи), що мають
бути вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв'язку з Транзакційними документами, включаючи, без обмежень, будь-які
зміни та доповнення (додатки, додаткові договори про внесення змін) до Договорів поруки, Окремого договору між кредиторами та Договорів забезпечення.
6. Затвердити та схвалити призначення компанії ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ представником Товариства у зв’язку із Транзакційними документами і надати та, для
уникнення сумнівів, підтвердити її повноваження вчиняти наступні дії від імені Товариства: надавати та отримувати всі повідомлення, надавати всю інформацію стосовно
Товариства за або у зв'язку з Транзакційними документами.
7. Надати Голові Правління Товариства Костенку Сергію Олексійовичу, а також особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Голови Правління Товариства, згоду та
повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів поруки,
Окремого договору між кредиторами, Договорів забезпечення, вчинення інших правочинів та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших
документів), що мають бути вчинені / надані відповідно до умов Транзакційних документів, а також на вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними або бажаними для
укладення та/або виконання Договорів поруки, Окремого договору між кредиторами, Договорів забезпечення, а також будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових
договорів про внесення змін) до Договорів поруки, Окремого договору між кредиторами та Договорів забезпечення, також право делегувати всі вищевказані повноваження
будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та
статутом Товариства.
8. Схвалити та затвердити усі дії, правочини та інші документи, включаючи, без обмежень, Договори поруки та Окремий договір між кредиторами, вчинені (укладені,
підписані, надані, вручені, оформлені) на або приблизно на дату цих Загальних зборів Головою Правління Товариства Костенком Сергієм Олексійовичем, або особою, яка
тимчасово виконувала обов’язки Голови Правління Товариства, або особою, якій такі повноваження були делеговані в порядку, що передбачений чинним законодавством
України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п'ятдесят
мільйонів) доларів США, що становить 43 824 719,75 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності: 229,84%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 396 985 192.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровані для участi у загальних зборах – 376 122 245.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення – 375 727 087.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 382 613.

ХІ. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
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Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Товариство) 16 серпня 2019 року (протокол засідання №665), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363;
місцезнаходження: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими
особами володіє 93,93% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул.
Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є юридичною особою, в якій Голова Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), член Наглядової ради Морозов Денис Володимирович займає посаду члена
Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №20150850/553160089 від 31.12.2015р., укладені в 2018 році між ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", в якості Продавця, предметом яких є купівля-продаж продукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 792 592,77 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності: 9,401%.
Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 3.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА № 19.3/18-2/551180470-22, а саме: визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів
(додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору поставки №20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ
"ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" в 2018 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ,
Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник),
надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №20150850/553160089 від 31.12.2015 р.,
укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2018 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440
та від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладених між ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2018 році.

Період дослідження: з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.
Дата завершення складання звіту: 26 липня 2019 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", складає: 1 792 592 769,77 (один мільярд сімсот дев’яносто два мільйони п’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот шістдесят дев’ять)
гривень сімдесят сім копійок

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2018 р.

Найменування об`єкту оцінки

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2018 р. (грн.)

Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину, грн.
(з ПДВ)

(у відсотках)
Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №20150850/553160089
від 31.12.2015 р., укладені між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (код
за ЄДРПОУ: 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (код за ЄДРПОУ: 35537363)
в 2018 році.

6 605

19 067 614 000,00

9,401

1 792 592 769,77

ВСЬОГО

-

19 067 614 000,00

9,401

1 792 592 769,77

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №20150850/553160089 від 31.12.2015 р., укладені
між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» в 2018 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст.
71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
2

18.09.2019

Наглядова
рада

329 931,15

19 067 614

1,73

поставка
трубної
продукції

https://stockmarket.go
v.ua/cabіnet/xml/sho
w/17510

http://ntrp.іnterpіpe.bіz
/іnvestors/rozakrutіe_іn
formacіі/osobluva_іnf_
pro_tovarіstvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Товариство) 18 вересня 2019 року (протокол засідання №673), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606;

місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій Товариства. Афілійованими особами особи,
заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8.
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №631061415 від 29.06.2006р., укладені в 2018 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Поставщика, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є поставка трубної продукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 329 931,15 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності: 1,730%.
Інші істотні умови правочину: Продукція поставляється узгодженими партіями на умовах та в строки, зазначені у додатках до договору.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 3.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА № 19.3/18-2/551180470-24, а саме: визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів
(додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №631061415 від 29.06.2006 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в
2018 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ,
Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник),
надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №631061415 від 29.06.2006 р., укладених між
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2018 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та
від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.

Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №631061415 від 29.06.2006 р., укладених між ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2018 році.
Період дослідження: з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.
Дата завершення складання звіту: 02 серпня 2019 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", складає: 329 931 146,04 (триста двадцять дев’ять мільйонів дев’ятсот тридцять одна тисяча сто сорок шість) гривень чотири копійки
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності 2018 р.
(грн.)

Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності
(у відсотках)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2018 р.

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину, грн.
(з ПДВ)

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №631061415 від
29.06.2006р., укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ: 05393116) та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ: 33668606) в 2018 році.

207

19 067 614 000,00

1,730

329 931 146,04

ВСЬОГО

-

19 067 614 000,00

1,730

329 931 146,04

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №631061415 від 29.06.2006 р., укладені між ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2018 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону
України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.

(підпис)

Антонова А. Б.

Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.
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Наглядова
рада

1 884 130,1

19 067 614

9,881

М.П.
надання
послуг по
реалізації
нерезидентам
України
продукції, що
належить

https://stockmarket.go
v.ua/cabіnet/xml/sho
w/17510

http://ntrp.іnterpіpe.bіz
/іnvestors/rozakrutіe_іn
formacіі/osobluva_іnf_
pro_tovarіstvo/

Комітенту
Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Товариство) 18 вересня 2019 року (протокол засідання №673), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", далі по тексту - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 33668606;
місцезнаходження: вул. Писаржевського, 1А, м. Дніпро, Україна, 49005).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є акціонером Товариства, який спільно з афілійованими особами володіє 93,93% акцій Товариства. Афілійованими особами особи,
заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8.
2. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є юридичною особою, в якій директор Морозов Денис Володимирович займає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".
3. ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090050 від 26.12.2008р., укладені в 2018 році між ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є надання послуг по реалізації нерезидентам України
продукції, що належить Комітенту.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 884 130,1 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності: 9,881%.
Інші істотні умови правочину: Комісіонер зобов'язується від свого імені, за рахунок і в інтересах Комітента здійснити наступні юридично значимі дії: здійснювати, при
необхідності, митне оформлення продукції, що реалізовується; здійснювати, при необхідності, конвертацію валютних коштів, що надійшли від покупців продукції, в
національну валюту України.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 3.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА № 19.3/18-2/551180470-23, а саме: визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів
(додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" в 2018 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ,

Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник),
надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладених
між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2018 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та
від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2018 році.
Період дослідження: з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.
Дата завершення складання звіту: 02 серпня 2019 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", складає: 1 884 130 099,97 (один мільярд вісімсот вісімдесят чотири мільйони сто тридцять тисяч дев’яносто дев’ять) гривень
дев’яносто сім копійок
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності 2018 р.
(грн.)

Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності
(у відсотках)

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину, грн.
(з ПДВ - для
правочинів у
національній
валюті; без ПДВ для правочинів у
іноземній валюті)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2018 р.

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії
№653090050 від 26.12.2008р., укладених між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (код за
ЄДРПОУ: 05393116) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ:
33668606) в 2018 році.

1 713

19 067 614 000,00

9,881

1 884 130 099,97

ВСЬОГО

-

19 067 614 000,00

9,881

1 884 130 099,97

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії №653090050 від 26.12.2008 р., укладені між
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2018 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71
Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.

(підпис)

Антонова А. Б.

Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
4

20.09.2019

Наглядова
рада

(підпис)
207 145,5

19 067 614

1,086

М.П.
поставка
колісної
заготовки

Антонова А. Б.
https://stockmarket.go
v.ua/cabіnet/xml/sho
w/17628

http://ntrp.іnterpіpe.bіz
/іnvestors/rozakrutіe_іn
formacіі/osobluva_іnf_
pro_tovarіstvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Товариство) 20 вересня 2019 року (протокол засідання №675), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної
особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська (попередня назва - вул. Винокурова), 4, м. Дніпро, 49051, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами
володіє 93,93% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул.
Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED).
3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №253150854 на переробку давальницької сировини від 22.06.2015р., укладені в
2018 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Виконавця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Замовника, предметом яких є поставка колісної заготовки.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 207 145,50 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності: 1,086%.
Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс 2000.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 3.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА № 19.3/18-2/551180470-25, а саме: визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів
(додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №253150854 на переробку давальницької сировини від 22.06.2015р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ" та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" в 2018 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.

(підпис)

Антонова А. Б.

Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ,
Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник),
надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №253150854 на переробку давальницької
сировини від 22.06.2015 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2018 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та
від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору №253150854 на переробку давальницької сировини від
22.06.2015 р., укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2018 році.
Період дослідження: з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.
Дата завершення складання звіту: 30 серпня 2019 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", складає: 207 145 504,41 (двісті сім мільйонів сто сорок п’ять тисяч п’ятсот чотири) гривні сорок одна копійка
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності 2018 р.
(грн.)

Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності
(у відсотках)

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2018 р.

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину, грн.
(з ПДВ)

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №253150854 на
переробку давальницької сировини від 22.06.2015р.,
укладених між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ
ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код
юридичної особи 33718431) в 2018 році.
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19 067 614 000,00

1,086

207 145 504,41

ВСЬОГО

-

19 067 614 000,00

1,086

207 145 504,41

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору №253150854 на переробку давальницької

сировини від 22.06.2015 р., укладені між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2018 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у
цьому звіті та викладених у ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
5

20.09.2019

Наглядова
рада

452 553,02

19 067 614

2,373

поставка
продукції
матеріально-те
хнічного
призначення

https://stockmarket.go
v.ua/cabіnet/xml/sho
w/17628

http://ntrp.іnterpіpe.bіz
/іnvestors/rozakrutіe_іn
formacіі/osobluva_іnf_
pro_tovarіstvo/

Опис:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Товариство) 20 вересня 2019 року (протокол засідання №675), прийнято рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", далі по тексту - ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної
особи 33718431; місцезнаходження: вул. Дніпросталівська (попередня назва - вул. Винокурова), 4, м. Дніпро, 49051, Україна).
Ознаки заінтересованості:
1. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є афілійованою особою акціонера Товариства - "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), який спільно з афілійованими особами
володіє 93,93% акцій Товариства. Афілійованими особами особи, заінтересованої у вчиненні правочину, є акціонери:
- "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED), реєстраційний номер НЕ170535; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- "КЛВ ЛІМІТЕД" (KLW LІMІTED), реєстраційний номер НЕ186148; місцезнаходження: 1065, Cyprus, Nіcosіa, Mykіnon, 8;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", (ідентифікаційний код юридичної особи: 33668606; місцезнаходження: вул.
Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49005, Україна).
2. ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" є юридичною особою, в якій член Наглядової ради Храйбе Фаді Зейнович займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" представник акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (ІNTERPІPE LІMІTED).
3. ТОВ "МЗ"ДНІПРОСТАЛЬ" є стороною правочину.
Наглядовою радою Товариства схвалено додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №311140019 від 03.01.2014р., укладені в 2018 році між ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в якості Покупця, предметом яких є поставка продукції матеріально-технічного призначення.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 452 553,02 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 19 067 614 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності: 2,373%.
Інші істотні умови правочину: Товар поставляється згідно з Інкотермс 2000.
Загальна кількість голосів - 5.
Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 3.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА № 19.3/18-2/551180470-26, а саме: визначення ринкової вартості правочинів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності правочинів
(додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору поставки №311140019 від 03.01.2014р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "МЗ
"ДНІПРОСТАЛЬ" в 2018 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

М.П.
ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ)
ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО" (Виконавець), що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" №2658-ІІІ,
Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №319/17 від 12.04.2017 року та Договору №19.3/18-2/551180470 про надання послуг від 19 березня 2018 року з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116) (Замовник),
надано послуги щодо визначення ринкової вартості правочинів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналізу відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору поставки №311140019 від 03.01.2014 р.,
укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2018 році) звичайним ринковим умовам.
Послуги було надано з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) оцінки майна №1 та 3, затверджених Постановами КМУ від 10 вересня 2003 р. №1440 та
від 29 листопада 2006 р. № 1655, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07 квітня 2015 року № 289-VIII.
В якості бази оцінки застосовано вид вартості – ринкова вартість.
Мета оцінки – визначення відповідності правочинів звичайним ринковим умовам, щодо вчинення яких є заінтересованість, для їх схвалення Наглядовою радою ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ».
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Дата оцінки: відповідає даті продажу майна або наданню послуги згідно Реєстру документів до Договору поставки №311140019 від 03.01.2014 р., укладених між ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2018 році.
Період дослідження: з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.
Дата завершення складання звіту: 30 серпня 2019 року.
Термін дії звіту: 3 місяці.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД", складає: 452 553 016,33 (чотириста п’ятдесят два мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі шістнадцять) гривень тридцять три копійки

Найменування об`єкту оцінки

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2018 р.

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності 2018 р.
(грн.)

Співвідношення
вартості майна або
послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності
(у відсотках)

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину, грн.
(з ПДВ)

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки
№311140019 від 03.01.2014р., укладених між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ"
(ідентифікаційний код юридичної особи 33718431) в 2018 році.

71

19 067 614 000,00

2,373

452 553 016,33

ВСЬОГО

-

19 067 614 000,00

2,373

452 553 016,33

Виконавець підтверджує, що проведена оцінка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення своєї думки.
На нашу думку, правочини щодо яких є заінтересованість, а саме: додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору поставки №311140019 від 03.01.2014 р., укладені
між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» в 2018 році, у всіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених у цьому звіті та викладених у ст. 71
Закону України "Про акціонерні товариства", відповідають звичайним ринковим умовам.
Оцінювач
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ФДМУ ЦМК №658 від 08 грудня 2012 р. (Дублікат)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ФДМУ ЦМК № 2417-ПК від 18 серпня 2017 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 9580 від 28 грудня 2012 р.
Директор ТОВ «ЦЕНТР РЕДЖІО»
М.П.

(підпис)

Антонова А. Б.

(підпис)

Антонова А. Б.

XІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про
загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі
Дата
реєст
рації
випус
ку

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

1
2
3
4
5
18.05.
201/1/10
UA4000067839
400 000 000
100 000 000
2010
Опис:
Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 3 031 068 шт. акцій з них:

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

6
396 968 932

7
3 031 068

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

1) власники цінних паперів, яким належить 2 163 968 шт. акцій, не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних
паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому
відповідно до пункту 10 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VІ від 06.07.2012р. та Листа
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при
голосуванні в органах емітента.
2) Викуплені відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VІ від 17.09.2008р. власні акції у кількості 867 100 шт., на підставі частини 1 статті
69-2 Закону, не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

Підприємство
Територія

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, Індустріальний
р-н

Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Виробництво труб, порожнистих профілів і
Вид економічної
фітингів зі сталі
діяльності
Середня кількість працівників: 4891
Адреса, телефон: 49081 м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, (0562) 35-91-63
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
01.10.2019

за ЄДРПОУ

05393116

за КОАТУУ

1210137200

за КОПФГ

230

за КВЕД

24.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2019 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

5 690
25 280
( 19 590 )
136 826
3 075 457
5 185 799
( 2 110 342 )
0
0
(0)
0
0
(0)

2 253
26 421
( 24 168 )
625 347
3 197 722
5 551 704
( 2 353 982 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

3 538

2 306

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
264 249
0
0

0
0
264 249
0
0

1065

0

0

Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

0
3 485 760

0
4 091 877

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1 342 273
0
0
0
0
0
0
0

2 311 638
0
0
0
0
0
0
0

1125

12 651 272

13 795 998

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

601 564
219 453
16 452
0
0
157 934
0
605 440
0
0
4 260
0

277 282
184 466
0
0
0
49 294
0
614 543
0
0
2 691
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
1 201
15 583 397

0
0
0
0
3 486
17 239 398

1200

0

0

1300

19 069 157

21 331 275

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

100 000
0
628 680
162 079
0
0
19 993
202 309
(0)
(0)

100 000
0
545 164
161 351
0
0
19 993
3 344 191
(0)
( 1 908 )

Код
рядка

Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом І
1495
1 113 061
4 168 791
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
511 829
511 829
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
511 829
511 829
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом ІІ
1595
511 829
511 829
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
415 324
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
5 626 666
5 215 729
товари, роботи, послуги
1615
1 814 589
1 852 897
розрахунками з бюджетом
1620
24 606
270 204
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
249 461
розрахунками зі страхування
1625
8 645
9 138
розрахунками з оплати праці
1630
33 444
35 192
одержаними авансами
1635
6 986 775
6 676 413
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
331 907
293 816
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
2 202 311
2 297 266
Усього за розділом ІІІ
1695
17 444 267
16 650 655
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
19 069 157
21 331 275
Примітки: Проміжна фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 3 квартал 2019 р. не була
перевірена аудитором (аудиторською фірмою).
Керівник

Костенко Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

Соколова Ірина Володимирівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.10.2019

за ЄДРПОУ

05393116

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2019 року
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

11 017 263

10 525 314

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 7 299 130 )
(0)

( 8 054 535 )
(0)

2090

3 718 133

2 470 779

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 269 913

0
0
0
2 410 777

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 204 395 )
( 627 666 )
( 1 487 384 )

( 229 868 )
( 817 381 )
( 2 523 231 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

2 668 601

1 311 076

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
ІІ. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
1 437 879
0
( 416 180 )
(0)
( 269 522 )
0

0
82 691
0
( 433 552 )
(0)
( 55 145 )
0

2290

3 420 778

905 070

2295
2300

(0)
-362 412

(0)
0

2305

0

0

2350

3 058 366

905 070

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
ІІІ. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
-83 516
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-125 436
0
0

0

0

0
-83 516

0
-125 436

(0)

(0)

-83 516
2 974 850

-125 436
779 634

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
6 127 471
Витрати на оплату праці
2505
630 313
Відрахування на соціальні заходи
2510
136 440
Амортизація
2515
270 705
Інші операційні витрати
2520
2 453 646
Разом
2550
9 618 575
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
399 880 235
399 880 235

За аналогічний
період
попереднього
року
4
7 446 046
497 116
109 020
300 408
2 387 668
10 740 258
За аналогічний
період
попереднього
року
4
400 000 000
400 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
7,648200
2,262680
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
7,648200
2,262280
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Проміжна фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 3 квартал 2019 р. не була
перевірена аудитором (аудиторською фірмою).
Керівник

Костенко Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

Соколова Ірина Володимирівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
30.09.2019

за ЄДРПОУ

05393116

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 3 квартал 2019 року
Форма №3

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

11 825 538
644 701
0
68
0
620 945
52 754

9 185 045
520 201
0
43
0
3 168 983
280 199

3025

606

2 154

3035
3040
3045
3050
3055
3095

145
9 280
0
0
0
152 139

0
6 271
0
0
0
36 377

3100
3105
3110
3115
3116

( 8 299 329 )
( 488 675 )
( 176 807 )
( 326 503 )
(0)

( 8 700 626 )
( 391 640 )
( 38 876 )
( 110 474 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 2 774 843 )
( 979 782 )
(0)

( 2 087 699 )
( 1 076 726 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 97 211 )
163 026

(0)
( 201 262 )
591 970

фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
20
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 50 590 )
(0)
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
( 42 187 )
(0)
3295
-92 757
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
( 1 908 )
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
( 58 )
(2)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
( 128 370 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
-1 966
-128 372
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
68 303
463 598
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
605 440
276 325
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-59 200
19 476
Залишок коштів на кінець року
3415
614 543
759 399
Примітки: Проміжна фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 3 квартал 2019 р. не була
перевірена аудитором (аудиторською фірмою).
Керівник

Костенко Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

Соколова Ірина Володимирівна

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

Дата

КОДИ
30.09.2019

за ЄДРПОУ

05393116

Звіт про власний капітал
За 3 квартал 2019 року
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
100 000
0

4
628 680
0

5
162 079
0

6
19 993
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
218 423
0

4010
4090
4095

0
0
100 000

0
0
628 680

0
0
162 079

0
0
19 993

4100

0

0

0

4110

0

-83 516

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
1 129 175
0

-16 114
0
202 309

0
0
0

0
0
0

-16 114
0
1 113 061

0

3 058 366

0

0

3 058 366

0

0

83 516

0

0

0

-83 516

0

0

83 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
-1 908
-1 908
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
-728
0
0
0
0
-728
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
-83 516
-728
0
3 141 882
0
-1 908
3 055 730
Разом змін у капіталі
4300
100
000
545
164
161
351
19
993
3
344
191
0
-1
908
4 168 791
Залишок на кінець року
Примітки: Проміжна фінансова звітність ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за 3 квартал 2019 р. не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою).
Керівник

Костенко Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

Соколова Ірина Володимирівна

ХV. Проміжний звіт керівництва
Підприємство активно працює над освоєнням нових ринків збуту шляхом розширення
виробництва нових видів продукції. У цьому напрямі, протягом 3-го кварталу 2019 року,
виконані наступні роботи:
- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 1016 мм з марки сталі ER9
креслюнок 9563216 за стандартом EN 13262 для Турції;
- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 1070,6 мм з марки сталі М
креслюнок КР-0080-09 за стандартом ГОСТ Р 55498-2013;
- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 928 мм з марки сталі ER7
креслюнок КР-0064-11 за стандартом EN 13262 для Європи;
- освоєно виробництво механічно оброблених коліс діаметром 920 мм з марки сталі ER7
креслюнок КР-0073-15 за стандартом EN 13262 для Європи;
В Товаристві продовжує реалізовуватися стратегія технічного та економічного розвитку,
спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції і зміцнення позицій Товариства
на ключових ринках. Її основні напрямки - впровадження у виробництво нових розробок,
модернізація обладнання, розширення сортаменту продукції, що випускається, подальше
підвищення її якості, експлуатаційних і споживчих властивостей. Протягом звітного періоду
було реалізовано наступні роботи:
- пройдено аудит польського державного органу з сертифікації UDT;
- ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" було внесено до листа перевірених постачальників труб з
мінімальними межами плинності 355 МПа VdTUV 354/2.;
- пройдено інспекційний аудит органу з сертифікації UL.
Зазначені важливі події, які відбулись протягом звітного періоду не мали значного впливу на
проміжну фінансову звітність.
ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ:
Управління ризиками відбувається на тому рівні організації, на якому вони виникають або
можуть виникнути: на рівні Правління та Наглядової ради Товариства.
Процес управління ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний
і комплексний характер. Товариство використовує або розробляє продукти, інструменти та
схеми лише за умови, що пов'язані з ними ризики можуть бути належним чином визначені і
керовані. Товариство керується принципом, за яким очікувані вигоди мають належним чином
компенсувати прийняття ризику і відповідати стратегічним цілям Товариства. Правління
Товариства здійснює тактичне управління ринковими, операційними ризиками, ризиком
ліквідності, та іншими ризиками і здійснює оперативні заходи для їх мінімізації.
Серед основних ризиків, які притаманні діяльності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" є:
1.Ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств по виробництву
труб та коліс.
Ризик посилення конкуренції зумовлений потенційною можливістю виходу на ринок російських
підприємств, які виробляють металургійну продукції.
З метою мінімізації зазначеного ризику ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":
- здійснює інвестиції в основні фонди;
- працює над вдосконаленням виробничого процесу (оптимізація виробництва);
- проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій
при її виготовленні з урахуванням міжнародного досвіду.
Метою цих заходів є посилення своїх конкурентних переваг, підкріплених 128-річним досвідом
роботи та позитивною репутацією підприємства у світі.
2. Ризик втрати частки ринку.
Потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором
виникненням нових
підприємств - конкурентів та послідуючих перерозподілом ринку не на користь ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ". Збереження такої тенденції в подальшому може негативно позначитися на

фінансово-господарському стані підприємства.
За для мінімізації ризику втрати частки ринку наше підприємство здійснює наступні заходи:
- диверсифікація клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так за останні 10
років, перелік покупців нашої продукції поповнився підприємствами Казахстану,
Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилія, Індія;
- вдосконалення процесу виробництва, застосування новітніх технологій з метою підвищення
якості продукції та закріплення лідерства ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" в тих сегментах, в яких
підприємство працює сьогодні;
- підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції;
- укладення контрактів з основними клієнтами, що передбачають довгострокове співробітництво
у частині поставки та обслуговування продукції нашого підприємства впродовж всього терміну
її експлуатації.
3. Рівень інфляції
У зв`язку з довготривалістю виконання укладених контрактів, не врегулюванням цінової
політики на енергоносії і, як слідство, на інші матеріали, ріст інфляції безпосередньо впливає на
фінансові результати роботи нашого підприємства.
Як вихід із залежності від рівня інфляції, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" використовує метод
індексації середньої вартості відповідної продукції у світі на час укладення договору на середній
ймовірний розмір збільшення ціни сировини та інших складових, виходячи з поточної тенденції
зміни цін на ці продукти/послуги за останні 5 років , а також шляхом укладення контрактів на
закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на певний період часу. Проте,
вважаючи на те, що зміни вартості енергоносіїв, сировини та інших комплектуючих є
непередбачуваними, то здійснення нашим підприємством означених вище заходів не є гарантією
усунення цього ризику.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Цим твердженням керівництво висловлює офіційну позицію, що наскільки це їм відомо,
проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку,
що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність",
містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан,
прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках
консолідованої фінансової звітності, і про те, що проміжний звіт керівництва включає
достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Від імені керівництва ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ":

Голова Правління ____________________________ Костенко С.О.

Головний бухгалтер ______________________________ Соколова І.В.

