
ЗМІНИ 
до КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ на 2020 рік 

розміщення у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та  
на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП  

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД",  
оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства 

 
Інформація, яка підлягає 

оприлюдненню 
Дата оприлюднення 

(до змін) 
Дата оприлюднення 

(після змін) 
Пояснення  

Проміжна інформація емітента 
цінних паперів за 4 квартал 
2019 року 

30 січня 2020 року 30 січня 2020 року - 

Інформація про проведення 
річних загальних зборів, 
скликаних на 29 квітня 2020 
року 

20 березня 2020 
року 

27 березня 2020 
року 

Дата оприлюднення інформації про проведення річних 
загальних зборів змінилася на підставі рішення 
Наглядової ради про проведення річних загальних зборів 
Товариства 29 квітня 2020 року.  

Інформація про проведення 
річних загальних зборів, 
скликаних на 29 травня 2020 
року 

Не було 
передбачено 
календарним 

планом на 2020 рік. 

28 квітня 2020 року  - 

Річна інформація емітента 
цінних паперів (річний звіт) за 
2019 рік 

29 квітня 2020 року 03 червня 2020 року 
Враховуючи норми Закону України від 06.04.2000 року 
№1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», Закону України від 17.03.2020 року № 530-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону 
України від 30.03.2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
забезпечення додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», постанову Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) 
та у зв’язку із продовженням карантину на всій території 

Річна фінансова звітність за рік, 
що закінчився 31.12.2019р.  

29 квітня 2020 року 03 червня 2020 року 

Консолідована річна фінансова 
звітність за рік, що закінчився 
31.12.2019р. 

29 квітня 2020 року 03 червня 2020 року 



Інформація, яка підлягає 
оприлюдненню 

Дата оприлюднення 
(до змін) 

Дата оприлюднення 
(після змін) 

Пояснення  

України,  з метою захисту акціонерів ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НТЗ» від зараження коронавірусною інфекцією (COVID-
19) та задля запобігання її поширенню, Наглядовою 
радою ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» прийнято рішення 
(протокол №729 від 22.04.2020 року) про скасування 
проведення річних загальних зборів ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НТЗ», скликаних на 29.04.2020 року. 
 
Річний звіт Товариства, річна фінансова звітність за рік, 
що закінчився 31.12.2019р., та консолідована річна 
фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2019р., 
будуть оприлюднені після затвердження річними 
загальними зборами Товариства, які призначені  
на 29 травня 2020 року. 

Проміжна інформація емітента 
цінних паперів за 1 квартал 
2020 року 

28 квітня 2020 року 30 квітня 2020 року 
Проміжна інформація та проміжна фінансова звітність за 
1-й квартал 2020 року будуть оприлюднені після  
прийняття фінансової звітності державними органами 
контролю.  

Проміжна фінансова звітність 
за 1 квартал 2020 року 

28 квітня 2020 року 30 квітня 2020 року 

Консолідована проміжна 
фінансова звітність емітента 
цінних паперів за 1 квартал 
2020 року 

29 травня 2020 
року 

29 травня 2020 року - 

Проміжна інформація емітента 
цінних паперів 
за 2 квартал 2020 року 

30 липня 2020 року 30 липня 2020 року - 

Проміжна фінансова звітність 
за 2 квартал 2020 року 

30 липня 2020 року 30 липня 2020 року - 

Консолідована проміжна 
фінансова звітність емітента 
цінних паперів за 2 квартал 
2020 року 

28 серпня 2020 
року 

28 серпня 2020 року - 

Проміжна інформація емітента 
цінних паперів за 3 квартал 

30 жовтня 2020 
року 

30 жовтня 2020 року - 



Інформація, яка підлягає 
оприлюдненню 

Дата оприлюднення 
(до змін) 

Дата оприлюднення 
(після змін) 

Пояснення  

2020 року 

Проміжна фінансова звітність 
за 3 квартал 2020 року 

30 жовтня 2020 
року 

30 жовтня 2020 року - 

Консолідована проміжна 
фінансова звітність емітента 
цінних паперів за 3 квартал 
2020 року 

30 листопада 2020 
року 

30 листопада 2020 
року 

- 

 
 

 


