Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
17.09.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№497
(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).
Голова Правління
(посада)

Костенко С.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Столєтова, 21
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05393116
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0562) 35-91-63, 6. Адреса електронної пошти:
Elena.Shtanko@m.interpipe.biz
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
(у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00001/APA
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://ntrp.interpipe.biz/investors/rozakrutie
_informacii/osobluva_inf_pro_tovaristvo/

17.09.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

1

1

Дата
прийняття
рішення

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, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

2

3

4

17.09.2021

1 826 240,58

18 519 346

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством
правочину

Інформація щодо афілійованої особи
акціонера або посадової особи органу
акціонерного товариства

URL-адреса
сторінки
власного
веб-сайту, на
якій
розміщений
витяг з
протоколу
загальних
зборів
акціонерів /
засідання
наглядової
ради, на
яких/якому
прийняте
рішення

тип особи

найменування
юридичної особи
або прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

ознака
заінтересованості
у вчиненні
правочину

характер
афілійованості

прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи/
найменування
юридичної особи
або прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи акціонера

5

6

7

8

9

10

11

9,861

акціонер, який
спільно з
афілійованими
особами володіє
принаймні 25
відсотками
голосуючих акцій
товариства

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"

особа є стороною
такого правочину

юридичні особи, за
умови, що обидві
перебувають під
контролем третьої
особи

ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД
(ІNTERPІPE
LІMІTED); КЛВ
ЛІМІТЕД (KLW
LІMІTED)

http://ntrp.interp
ipe.biz/investors
/rozakrutie_infor
macii/osobluva_
inf_pro_tovarist
vo/

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Товариство) 17 вересня 2021 року (протокол засідання №890), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення якого 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 94,75% 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 №653090051 від 26.12.2008р., укладені в 2020 році між ПАТ
"ІНТЕРПАЙП НТЗ", в якості Комітента, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Комісіонера, предметом яких є реалізація продукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 1 826 240,58 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 9,861%.

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 – 4.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-10, а саме: визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності
правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090051 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" в 2020 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
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 №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 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 аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору комісії №653090051 від 26.12.2008р., укладених
між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 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 правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
Дата оцінки: 11 серпня 2021 року.
Дата завершення складання звіту: 26 серпня 2021 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 1 826 240 574,89 (один мільярд вісімсот двадцять шість мільйонів двісті сорок тисяч п’ятсот
сімдесят чотири) гривні вісімдесят дев’ять копійок

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2020 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 / без ПДВ)

3 152

18 519 346 000,00

9,861

1 826 240 574,89

-

18 519 346 000,00

9,861

1 826 240 574,89

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2020 р.

Найменування об`єкту оцінки

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору комісії
№653090051 від 26.12.2008р., укладені між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної
особи 33668606) в 2020 році.
ВСЬОГО

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 №653090051 від 26.12.2008р.,
укладених між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 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
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"

(підпис)

Антонов С.В.

(підпис)

Антонова А.Б.

М.П.

2

17.09.2021

568 668,12

18 519 346

3,071

акціонер, який
спільно з
афілійованими
особами володіє
принаймні 25
відсотками
голосуючих акцій
товариства

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА"

особа є стороною
такого правочину

юридичні особи, за
умови, що обидві
перебувають під
контролем третьої
особи

ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД
(ІNTERPІPE
LІMІTED); КЛВ
ЛІМІТЕД (KLW
LІMІTED)

http://ntrp.interp
ipe.biz/investors
/rozakrutie_infor
macii/osobluva_
inf_pro_tovarist
vo/

Зміст інформації:
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Товариство) 17 вересня 2021 року (протокол засідання №890), прийнято рішення про схвалення правочину, щодо вчинення якого 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 94,75% 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 №653090052 від 26.12.2008р., укладені в 2020 році між ПАТ "ІНТЕРПАЙП
НТЗ", в якості Постачальника, та ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", в якості Покупця, предметом яких є постачання трубної продукції.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 568 668,12 тис. грн.
Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 18 519 346 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: 3,071%.
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 – 4.
Кількість голосів, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0.
ТЕКСТ ЗВІТУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: "ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА №21/0914-10, а саме: визначення ринкової вартості правочинів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" та аналіз відповідності
правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №653090052 від 26.12.2008 р., укладених між ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" та ТОВ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" в 2020 році) звичайним ринковим умовам
Замовник:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393116)
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 №720/20 від 07.08.2020 року та Договору №21/0914 про надання послуг від 24 лютого 2021 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 аналіз відповідності правочинів (додаткових угод, додатків, специфікацій до Договору №653090052 від 26.12.2008р., укладених між
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 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 правочину звичайним ринковим умовам, щодо вчинення якого є заінтересованість, для надання Наглядовою радою ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
Застосовані підходи до оцінки – порівняльний методичний підхід.
Період дослідження: з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
Дата оцінки: 11 серпня 2021 року.
Дата завершення складання звіту: 26 серпня 2021 року.
Термін дії звіту: 6 місяців.
На думку Виконавця, ринкова вартість правочинів із заінтересованістю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД», складає: 568 668 126,44 (п’ятсот шістдесят вісім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять

шість) гривень сорок чотири копійки

Найменування об`єкту оцінки

Додаткові угоди, додатки, специфікації до Договору
№653090052 від 26.12.2008р., укладені між ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код юридичної особи 05393116) та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної
особи 33668606) в 2020 році.
ВСЬОГО

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
2020 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)

1 826

18 519 346 000,00

3,071

568 668 126,44

-

18 519 346 000,00

3,071

568 668 126,44

Загальна
кількість
додаткових
документів
в 2020 р.

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 №653090052 від 26.12.2008р., укладених
між ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА» в 2020 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
Директор ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО"
М.П.

(підпис)

Антонов С.В.

(підпис)

Антонова А.Б.

