
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) 
Причини невиконання 

Проміжна інформація емітента цінних 
паперів 
за 4 квартал 2019 року 

30 січня 2020 року 30 січня 2020 року - 

Інформація про проведення річних 
загальних зборів 

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.  

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

28 квітня 2020 року 29 квітня 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 квітня 2020 року 

Річна фінансова звітність за рік, що 
закінчився 31.12.2019р.  

28 квітня 2020 року 29 квітня 2020 року 

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

28 квітня 2020 року 29 квітня 2020 року 

Проміжна інформація емітента цінних 
паперів за 1 квартал 2020 року 

28 квітня 2020 року 28 квітня 2020 року - 



Інформація, яка підлягає оприлюдненню 
Дата оприлюднення 

(до змін) 
Дата оприлюднення 

(після змін) 
Причини невиконання 

Проміжна фінансова звітність за 1 квартал 
2020 року 

28 квітня 2020 року 28 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 2020 року 

30 жовтня 2020 року 30 жовтня 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 - 

 
 

 


