
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

04.11.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 9 
(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    Макаренко В.І. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНТЕРПАЙП ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 49124 м. Дніпро, вул. Липова, 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00191454 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (056) 74-74-644 , 721-63-02 

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 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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://dneprvtormet.

іnterpіpe.bіz/ru/forі

nvestors/dіsclosure/

specіalіnformatіon/ 04.11.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ 

з/п 

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) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту, 

на якій 

розміщений 

протокол 

загальних зборів 

акціонерів/засіданн

я наглядової ради, 

на яких/якому 

прийняте рішення 

1 2 3 4 5 6 

1 03.11.2019 141 438,73 574 863 24,60  

Зміст інформації: 

Позачерговими загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ" (далі по тексту - Товариство) 03 листопада 2019 року (протокол позачергових загальних зборів №37), 

прийнято рішення: 

1. Схвалити значні правочини, визначені у пункті 1.1. та 1.2. цього рішення (далі – Договір застави та 

Договір іпотеки), вчинені Товариством з ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS TRUST 

CORPORATION LIMITED] (компанією з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеною за 

законодавством Англії та Уельсу з номером компанії 07927175 та з місцезнаходженням за адресою: 

Ладгейт Хіл, 45, Лондон, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hill, London, United Kingdom]) (далі - 

Агент забезпечення, а у Договорі застави – Заставодержатель та у Договорі іпотеки – 

Іпотекодержатель), щодо надання Товариством майнової поруки шляхом передачі у заставу та іпотеку 

майна у зв’язку із Договором про реструктуризований кредит на поповнення оборотного капіталу 

[Restructured Working Capital Facility Agreement] (далі – Кредитний договір) від 4 жовтня 2019 року між 

(і) ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП [PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP], обмеженим 

партнерством, яке створене на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, 

Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland House, South Church Street, George 

Town, Grand Cayman, KY1-1104], та ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС [ACP I TRADING LLC], компанією з 

обмеженою відповідальністю, яка створена на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: 

Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104  [Ugland House, South Church 

Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104] у якості кредитодавців, (іі) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ 

ПІЕЛСІ [INTERPIPE HOLDINGS PLC] (публічної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, яка 

створена за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: 

вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065 Nicosia, Cyprus]) у якості позичальника, (ііі) 

ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] 

(компанією, яка створена 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]) у якості агента, (iv) Агентом забезпечення та іншими сторонами, 

зазначеними в Кредитному договорі, а також у зв’язку із іншими фінансовими документами [finance 

documents], що передбачені Кредитним договором, а саме: 

 

1.1. Договір застави рухомого майна, укладений 8 жовтня 2019 року між Товариством, в якості 

Заставодавця, та Заставодержателем, щодо передачі Товариством у заставу рухомого майна, 

справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 141 438 726,16 гривень (сто сорок один 

мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сімсот двадцять шість гривень 16 копійок); 

1.2. Договір іпотеки, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського 

міського нотаріального округу Ричкою Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №2473, між Товариством, 

в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого 

майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 122 409 542,05 гривень (сто 

двадцять два мільйона чотириста дев’ять тисяч п’ятсот сорок дві гривні, 05 копійок). 

 

До Договору застави та Договору іпотеки і зобов’язань Товариства за Договором застави та Договором 

іпотеки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів 

Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, обмеження щодо переліку 

осіб, зобов’язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства, загальні параметри застав майна 



Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав, 

обмеження щодо переліку осіб, зобов’язання яких можуть бути забезпечені заставою та/або іпотекою 

майна Товариства тощо). 

 

Схвалити усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Макаренко Валентином Івановичем щодо 

укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору застави та 

Договору іпотеки. 

 

2.  Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які вчинені 

Товариством відповідно до або у зв’язку з Договором застави та Договором іпотеки, а також затвердити 

та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та документів (повідомлення, листи 

та інші документи), що вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно 

до або у зв’язку з Договором застави та Договором іпотеки. 

 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до 

законодавства: 141 438,73 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 574 863 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: 24,60%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 257 413 715. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровані для участi у загальних зборах – 256 055 682. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення – 256 055 682. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0.   

2 03.11.2019 122 409,54 574 863 21,29  

Зміст інформації: 

Позачерговими загальними зборами Товариства 03 листопада 2019 року (протокол позачергових загальних зборів 

№37), прийнято рішення: 

1. Схвалити значні правочини, визначені у пункті 1.1. та 1.2. цього рішення (далі – Договір застави та 

Договір іпотеки), вчинені Товариством з ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS TRUST 

CORPORATION LIMITED] (компанією з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеною за 

законодавством Англії та Уельсу з номером компанії 07927175 та з місцезнаходженням за адресою: 

Ладгейт Хіл, 45, Лондон, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hill, London, United Kingdom]) (далі - 

Агент забезпечення, а у Договорі застави – Заставодержатель та у Договорі іпотеки – 

Іпотекодержатель), щодо надання Товариством майнової поруки шляхом передачі у заставу та іпотеку 

майна у зв’язку із Договором про реструктуризований кредит на поповнення оборотного капіталу 

[Restructured Working Capital Facility Agreement] (далі – Кредитний договір) від 4 жовтня 2019 року між 

(і) ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП [PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP], обмеженим 

партнерством, яке створене на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, 

Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland House, South Church Street, George 

Town, Grand Cayman, KY1-1104], та ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС [ACP I TRADING LLC], компанією з 

обмеженою відповідальністю, яка створена на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: 

Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104  [Ugland House, South Church 

Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104] у якості кредитодавців, (іі) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ 

ПІЕЛСІ [INTERPIPE HOLDINGS PLC] (публічної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, яка 

створена за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: 

вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065 Nicosia, Cyprus]) у якості позичальника, (ііі) 

ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] 

(компанією, яка створена 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]) у якості агента, (iv) Агентом забезпечення та іншими сторонами, 

зазначеними в Кредитному договорі, а також у зв’язку із іншими фінансовими документами [finance 

documents], що передбачені Кредитним договором, а саме: 

 

1.1. Договір застави рухомого майна, укладений 8 жовтня 2019 року між Товариством, в якості 

Заставодавця, та Заставодержателем, щодо передачі Товариством у заставу рухомого майна, 

справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 141 438 726,16 гривень (сто сорок один 

мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сімсот двадцять шість гривень 16 копійок); 

1.2. Договір іпотеки, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського 

міського нотаріального округу Ричкою Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №2473, між Товариством, 

в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого 



майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 122 409 542,05 гривень (сто 

двадцять два мільйона чотириста дев’ять тисяч п’ятсот сорок дві гривні, 05 копійок). 

 

До Договору застави та Договору іпотеки і зобов’язань Товариства за Договором застави та Договором 

іпотеки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів 

Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, обмеження щодо переліку 

осіб, зобов’язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства, загальні параметри застав майна 

Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав, 

обмеження щодо переліку осіб, зобов’язання яких можуть бути забезпечені заставою та/або іпотекою 

майна Товариства тощо). 

 

Схвалити усі дії, вчинені Головою Правління Товариства Макаренко Валентином Івановичем щодо 

укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору застави та 

Договору іпотеки. 

 

2.  Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які вчинені 

Товариством відповідно до або у зв’язку з Договором застави та Договором іпотеки, а також затвердити 

та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та документів (повідомлення, листи 

та інші документи), що вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно 

до або у зв’язку з Договором застави та Договором іпотеки. 

 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до 

законодавства: 122 409,54 тис. грн. 

Вартість активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 574 863 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: 21,29%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 257 413 715. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровані для участi у загальних зборах – 256 055 682. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення – 256 055 682. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0.   

 


