
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 

ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 
Річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-

РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" відбулися 29 травня 2020 року у конференц-залі (2-й поверх 9-ти 
поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 (кінцева 
зупинка тролейбусного маршруту №15). 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.   
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд  звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2019 рік та  затвердження захо-

дів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2020 році. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження 

заходів за наслідками його розгляду. 
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення пере-

вірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 

6. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора (аудиторської фірми) для 
проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 та 2020 років. 

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
8. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Това-

риства у 2019 році. 
9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.  
10. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2020 рік. 
11. Затвердження на 2020 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'-

язанням третіх осіб. 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ра-

ди Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з ними.  

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.  
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комі-

сії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з ними.  

18. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
19. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Нагля-

дової ради Товариства. 
20. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 
21. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 
22. Надання згоди на вчинення правочинів між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". 
23. Надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю між Товариством та ТОВ "ІНТЕР-

ПАЙП НІКО ТЬЮБ". 
 
Питання №1: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №1 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 376 284 020 99,956 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 
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Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

165 535 0,044 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: 
- Волкову Ліну Вікторівну;  
- Ключник Ларису Миколаївну;  
- Ключника Андрія Ігоровича;   
- Копчай Ольгу Борисівну;  
- Любименко Інну Володимирівну; 
- Петько Наталю Юріївну;  
- Сорокіну Вікторію Олександрівну; 
- Чеброву Юлію Петрівну; 
- Юрченко Євгенію Валеріївну.  
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Това-

риства. 
 
Питання №2: "Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №2 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 952 001 99,8678 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

497 554 0,1322 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
Питання №3: "Розгляд звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2019 рік та 

затвердження заходів за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Това-
риства у 2020 році". 

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 376 284 020 99,956 

"ПРОТИ" 165 535 0,044 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 
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Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік. 
2. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та 

напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
3. Основними напрямами діяльності Товариства у 2019 році визначити: 
1) забезпечення поліпшення бюджетних показників діяльності Товариства; 
2) удосконалення Системи управління якістю; 
3) підвищення рівня задоволеності споживачів за рахунок підвищення якості продукції та технологіч-

них процесів; 
4) розширення продуктового ряду та ринків збуту; 
5) здійснення програми технічної модернізації. 
 
Питання №4: "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 

рік та затвердження заходів за наслідками його розгляду". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №4 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 779 184 99,8219 

"ПРОТИ" 172 817 0,0459 

"УТРИМАЛОСЬ" 497 554 0,1322 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік. 
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті 

та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 
 

Питання №5: "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами 
проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту". 

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 779 184 99,8219 

"ПРОТИ" 172 817 0,0459 

"УТРИМАЛОСЬ" 497 554 0,1322 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 
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Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 
2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною. 
 
Питання №6. "Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора (ауди-

торської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 та 2020 років."   
Результати голосування відповідно до Протоколу №6 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 766 639 99,8186 

"ПРОТИ" 172 817 0,0459 

"УТРИМАЛОСЬ" 510 099 0,1355 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 07 жовтня 2019 року (протокол №681) про об-

рання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "МІЛА-АУДИТ" (іден-
тифікаційний код 23504528) аудитором (аудиторською фірмою) Товариства для проведення аудиторської 
перевірки за результатами 2019 та 2020 років. 

 
Питання №7: "Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результата-

ми його розгляду". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №7 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 773 921 99,8205 

"ПРОТИ" 178 080 0,0473 

"УТРИМАЛОСЬ" 497 554 0,1322 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту фінансової звітності ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2019 року.  
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2. Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт)  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" щодо аудиту консолідованої фінансової звітності 
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2019 року.   

3. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОР-
СЬКОЇ ФІРМИ "МІЛА-АУДИТ" по виконанню послуг з аудиту  фінансової звітності та консолідованої фінансо-
вої звітності ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" за рік, що закінчився 31.12.2019 року, визнати задовільною та такою, що 
належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.   

 
Питання №8: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2019 році". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №8 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 376 284 020 99,956 

"ПРОТИ" 165 535 0,044 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі консолідовану фінансову звітність та річну фінан-

сову звітність Товариства за 2019 рік. 
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 
 
Питання №9. "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".  
Результати голосування відповідно до Протоколу №9 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з дев'ятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 728 198 99,8084 

"ПРОТИ" 721 357 0,1916 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Не розподіляти чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2019 році. 
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Питання №10. "Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності То-
вариства на 2020 рік". 

Результати голосування відповідно до Протоколу №10 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з десятого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 786 466 99,8239 

"ПРОТИ" 663 089 0,1761 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства на 2020 рік: 
- обсяг реалізації продукції - 367,6 тис. тонн; 
- чистий дохід від реалізації продукції – 12,2 млрд. грн. 
 
Питання №11. "Затвердження на 2020 рік лімітів надання Товариством фінансових та майно-

вих порук по зобов'язанням третіх осіб". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №11 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з одинадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів  397 174 758 

 
Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів  
від їх загальної кількості 

"ЗА" 375 773 642 94,61166 

"ПРОТИ" 670 371 0,16878 

"УТРИМАЛОСЬ" 1 110 0,00028 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

4 432 0,00112 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте 94,6116% голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити на 2020 рік ліміт надання Товариством порук (фінансових та / або майнових) по зобо-

в'язанням третіх осіб у розмірі, що не перевищує еквівалент 1 750 000 000 (один мільярд сімсот п’ятдесят 
мільйонів) доларів США.  

2. Затвердити, що зазначений вище ліміт застосовується до порук, які надаються Товариством у 
2020 році. Для уникнення сумнівів, поруки, які надані Товариством до 1 січня 2020 року та зберігають чин-
ність протягом 2020 року, не повинні враховуватись при розрахунку використання ліміту порук у 2020 році. 

3. Поруки в рамках затвердженого ліміту можуть бути надані у забезпечення виконання зобов'язань: 
   (i)      компаній, що перелічені нижче: 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", ідентифікаційний код 33668606, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 33517151, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ідентифікаційний код 35537363, країна реєстрації: Україна; 

 АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", ідентифікаційний код 05393139, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПОСУД", ідентифікаційний код 33905850, країна реєстрації: Укра-
їна; 

 ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", ідентифікаційний код 33718431, країна реєстрації: Україна; 
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 ТОВ "ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО", ідентифікаційний код 37731681, країна реєстрації: Україна; 

 АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ", ідентифікаційний код 00191454, країна реєстрації: Украї-
на; 

 ТОВ "МЕТА", ідентифікаційний код 14060626, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "КЛВ УКРАЇНА", ідентифікаційний код 38896013, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ НВЦ "ЯКІСТЬ", ідентифікаційний код 33184278, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА", ідентифікаційний код 32896971, країна реєстрації: Україна; 

 ТОВ "ТРАНСКОМ-ДНІПРО", ідентифікаційний код 34984027, країна реєстрації: Україна; 

 ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПЛС (INTERPIPE HOLDINGS PLC), реєстраційний номер НЕ 396228, 
країна реєстрації: Кіпр; 

 Інтерпайп Лімітед (Interpipe Limited), реєстраційний номер НЕ 170535, країна реєстрації: Кіпр; 

 Стіл.Уан Лімітед (Steel.One Limited), реєстраційний номер HE 176502, країна реєстрації: Кіпр; 

 КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED), реєстраційний номер HE 186148, країна реєстрації: Кіпр; 

 Інтерпайп Юроп СА (Interpipe Europe SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.088-4, ідентифі-
каційний номер CHE-105.219.865, країна реєстрації: Швейцарія; 

 КЛВ-Вілко СА (KLW-Wheelco SA), реєстраційний номер CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний 
номер CHE-100.499.999, країна реєстрації: Швейцарія; 

 НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. (NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.), реєстраційний но-
мер 01613342, країна реєстрації: Сполучені Штати Америки; 

 ІНТЕРПАЙП СЕНТРАЛ ТРЕЙД ГмбХ (INTERPIPE CENTRAL TRADE GmbH), реєстраційний но-
мер HRB 99097, країна реєстрації: Німеччина; 

 Інтерпайп М.І ФЗІ (Interpipe M.E FZE), реєстраційний номер 101283, країна реєстрації: 
Об’єднані Арабські Емірати; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП–М" (ООО "ИНТЕРПАЙП-М"), реєстраційний номер 1057748391084, країна 
реєстрації: Російська Федерація; 

 ТОВ "ІНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН" (ТОО "ИНТЕРПАЙП КАЗАХСТАН"), реєстраційний номер 
57161-1910-ТОО (ИУ), бізнес-ідентифікаційний номер 030840010437, країна реєстрації: Казах-
стан. 

      (ii)    будь-яких інших компаній, що є або будуть афілійованими особами Товариства на момент на-
дання такої поруки.  

 
Питання №12. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради То-

вариства". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №12 про підсумки голосування на позачергових 

загальних зборах з підрахунку голосів з дванадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555  

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 376 449 555 100 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: 
1. Храйбе Фаді Зейновича - представника акціонера "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (INTERPIPЕ LIMITED); 
2. Єсаулова Геннадія Олександровича; 
3. Юрченка Ігоря Петровича – незалежного директора; 
4. Морозова Дениса Володимировича; 
5. Трипольського Георгія Олеговича – незалежного директора.  
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Питання №13. "Обрання членів Наглядової ради Товариства".  
Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №13 про підсумки кумулятивного го-

лосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з тринадцятого питання порядку денного:  
 

№ з/п Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 
Кількість голосів,  

отриманих кожним кандидатом 

1. Храйбе Фаді Зейнович - представник акціонера КЛВ ЛІ-
МІТЕД (KLW LIMITED) 

375 779 241 

2. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор 375 799 216 

3. Єсаулов Геннадій Олександрович 375 758 216 

4. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор 375 749 876 

5. Морозов Денис Володимирович 375 769 876 

 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 3 337 605, 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 53 745. 
 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є:  
1. Трипольський Георгій Олегович – незалежний директор. 
2. Храйбе Фаді Зейнович - представника акціонера КЛВ ЛІМІТЕД (KLW LIMITED). 
3. Морозов Денис Володимирович. 
4. Єсаулов Геннадій Олександрович. 
5. Юрченко Ігор Петрович – незалежний директор. 
 
Питання №14. "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-

нами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання договорів з ними".   

Результати голосування відповідно до Протоколу №14 про підсумки голосування на позачергових 
загальних зборах з підрахунку голосів з чотирнадцятого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 786 466 99,82386 

"ПРОТИ" 165 535 0,04397 

"УТРИМАЛОСЬ" 497 554 0,13217 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства.  
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній 

основі. 
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової ради То-

вариства. 
 
Питання №15. "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії То-

вариства". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №15 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з п'ятнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 
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Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  

які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками  

голосуючих акцій 

"ЗА" 376 449 555 100 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАЛОСЬ" 0 0 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 
1. Малевської Єлизавети Юріївни; 
2. Коваленко Володимира Сергійовича. 

 
Питання №16. "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства".  
Підсумки кумулятивного голосування відповідно до Протоколу №16 про підсумки кумулятивного го-

лосування на річних загальних зборах з підрахунку голосів з шістнадцятого питання порядку денного:  
 

№ з/п Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства 
Кількість голосів,  

отриманих кожним кандидатом 

1. Малевська Єлизавета Юріївна 375 774 805 

2. Коваленко Володимир Сергійович 375 767 421 

3. Ревка Катерина Іванівнв 375 803 876 

 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 2 002 563.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0. 
 
За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:  
1. Ревка Катерина Іванівна. 
2. Малевська Єлизавета Юріївна.  
3. Коваленко Володимир Сергійович.  

 
Питання №17. "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з чле-

нами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упов-
новажується на підписання договорів з ними".   

Результати голосування відповідно до Протоколу №17 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з сімнадцятого питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 781 034 99,82241 

"ПРОТИ" 165 535 0,04397 

"УТРИМАЛОСЬ" 498 554 0,13244 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

4 432 0,00118 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
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1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 
Товариства.  

2. Затвердити, що договори з членами Ревізійної комісії Товариства укладатимуться на безоплатній 
основі. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії То-
вариства. 
 

Питання №18. "Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №18 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з вісімнадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 240 051 993 63,767373 

"ПРОТИ" 663 089 0,176143 

"УТРИМАЛОСЬ" 7 282 0,001934 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

135 727 191 36,054550 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090049 від 26.12.2008 

р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіо-
нера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2019 рік складає 3 804 653 531,91 
гривень, що становить 18,375% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товарист-
ва за 2019 рік.  

2. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору комісії №653090051 від 26.12.2008 
р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіо-
нера, предметом яких є реалізація продукції, загальна вартість яких за 2019 рік складає 2 607 494 453,86 
гривень, що становить 12,593% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товарист-
ва за 2019 рік.  

3. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090052 від 26.12.2008 р., укла-
дені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, 
предметом яких є постачання трубної продукції, загальна вартість яких за 2019 рік складає 2 322 947 261,73 
гривень, що становить 11,219% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товарист-
ва за 2019 рік.  

4. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору №653090053 від 26.12.2008 р., укла-
дені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, 
предметом яких є реалізація цільнокатаних коліс та бандажів, загальна вартість яких за 2019 рік складає 4 
799 341 431,48 гривень, що становить 23,179% вартості активів Товариства за даними річної фінансової зві-
тності Товариства за 2019 рік.  

5. Схвалити додаткові угоди, додатки, специфікації до договору поставки №ПП 06150289/553150666 
від 08.05.2015 р., укладені між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Покупця, та ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", в 
якості Постачальника, предметом яких є поставка безперервнолитої круглої заготовки для виробництва кі-
льцебандажної продукції і труб та поставка металопродукції, загальна вартість яких за 2019 рік складає 6 
664 595 007,56 гривень, що становить 32,188% вартості активів Товариства за даними річної фінансової зві-
тності Товариства за 2019 рік.  

 
Питання №19. "Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про вина-

городу членів Наглядової ради Товариства". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №19 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з дев'ятнадцятого питання порядку денного: 
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Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 753 643 99,8151 

"ПРОТИ" 12 545 0, 0033 

"УТРИМАЛОСЬ" 678 935 0,1804 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

4 432 0,0012 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ", затвердженого рішенням річних загальних зборів Товариства 25 квітня 2019 року (прото-
кол №24). 

 
Питання №20. "Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 

2019 рік". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №20 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з двадцятого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 758 075 99,8163 

"ПРОТИ" 178 080 0,0473 

"УТРИМАЛОСЬ" 513 400 0,1364 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 
 
Питання №21. "Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №21 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з двадцять першого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 375 757 796 99,81624 

"ПРОТИ" 7 282 0,00193 

"УТРИМАЛОСЬ" 680 045 0,18065 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

4 432 0,00118 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 
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Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Продати викуплені Товариством відповідно до вимог ст.68 Закону України "Про акціонерні товари-

ства" власні прості іменні акції у кількості 867 100 (вісімсот шістдесят сім тисяч сто) штук. 
Встановити, що ціна продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій не може бути 

меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про акціонерні товари-
ства" станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих загальних зборів. 

2. Передати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо вирішення питань, пов'язаних з прода-
жем викуплених Товариством власних простих іменних акцій, в тому числі, але не обмежуючись, визначен-
ням покупця, затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій, визначенням ціни та інших умов про-
дажу простих іменних акцій Товариства. 

3. Уповноважити Голову Правління Товариства укласти та підписати від імені Товариства відповід-
ний договір щодо продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій на умовах, визначених 
Наглядовою радою Товариства, а також інші документи, що необхідні для продажу викуплених Товариством 
власних простих іменних акцій. 

 
Питання №22. "Надання згоди на вчинення правочинів між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП 

НІКО ТЬЮБ". 
Результати голосування відповідно до Протоколу №22 про підсумки голосування на річних загальних 

зборах з підрахунку голосів з двадцять другого питання порядку денного: 
 

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 288 372 653 76,6033 

"ПРОТИ" 670 371 0,1780 

"УТРИМАЛОСЬ" 40 250 0,0107 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

87 366 281 23,2080 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" щодо ві-

дчуження Товариством нерухомого майна, а саме будівель та споруд, які  розташовані  в м. Дніпрі, на суму, 
що не перевищує 1 млрд. грн. з ПДВ. 

2. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" щодо ві-
дчуження Товариством основних засобів на суму, що не перевищує 2 млрд. грн. з ПДВ. 

3. Надати Голові Правління Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Голови 
Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укла-
дення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів купівлі-продажу, 
будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договорів купівлі-
продажу та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути 
вчинені / надані відповідно до умов Договорів купівлі-продажу, вчинення будь-яких інших дій, які є необхід-
ними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів купівлі-продажу, а також право делегувати 
всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чин-
ним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом 
Товариства. 

 
Питання №23. "Надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю між Товариством 

та ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". 



Стор.13 з 13 
 

 

Результати голосування відповідно до Протоколу №23 про підсумки голосування на річних загальних 
зборах з підрахунку голосів з двадцять третього питання порядку денного: 

 
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі  
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій    

376 449 555 

 

Варіанти голосування Кількість голосів 

Відсоток голосів акціонерів,  
які зареєструвались для участі  

у загальних зборах та є власниками  
голосуючих акцій 

"ЗА" 288 383 402 76,6061 

"ПРОТИ" 670 371 0,1781 

"УТРИМАЛОСЬ" 29 501 0,0078 

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участі у голосуванні 

87 366 281 23,2080 

Кількість голосів акціонерів за бюле-
тенями, визнаними недійсними 

0 0 

 
Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:  
1. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», щодо 

вчинення якого є заінтересованість у  ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», щодо відчуження Товариством неру-
хомого майна, а саме будівель та споруд, які  розташовані  в м. Дніпрі, на суму, що не перевищує 1 млрд.  
грн. з ПДВ. 

2. Надати згоду на вчинення правочину між Товариством та ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», щодо 
вчинення якого є заінтересованість у  ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», щодо відчуження Товариством осно-
вних засобів на суму, що не перевищує 2 млрд. грн. з ПДВ. 

3. Надати Голові Правління Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Голови 
Правління Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, укла-
дення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів купівлі-продажу, 
будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договорів купівлі-
продажу та надання будь-яких інших документів (повідомлень, листів та інших документів), що мають бути 
вчинені / надані відповідно до умов Договорів купівлі-продажу, вчинення будь-яких інших дій, які є необхід-
ними або бажаними для укладення та/або виконання Договорів купівлі-продажу, а також право делегувати 
всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чин-
ним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом 
Товариства. 

 

 


