
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ВТОРМЕТ" 

2. Код за ЄДРПОУ  00191454 
3. Місцезнаходження вул. Липова, 1, м. Дніпро, Україна, 49124 
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 74-74-644, 721-63-02 
5. Електронна поштова адреса  vsheiko@vtorm.dp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://dneprvtormet.interpipe.biz/ru/forinvestors/disclosure/specialinformati
on/ 

7. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно до вимог 
глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів 
 

 
ІІ. Текст повідомлення 

 
Річними загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ВТОРМЕТ" (далі по тексту – Товариство) 18 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №36), прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: 
1. правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2019р. до 18.04.2020р., ринкова вартість 

майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 10 і більше відсотків, але менша ніж 50 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік: 
- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати           287 400 тис. грн.;  
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати                 287 400 тис. грн.; 
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення 
виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 287 400 тис. грн.;   
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або 
зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів 
(договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати     287 400 тис. грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або 
іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.;  
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 287 400 тис. грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо 
виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
287 400 тис. грн. 
При цьому, гранична сукупна вартість кожного  з  таких  правочинів,  не  може  перевищувати 287 400 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: 49,99%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 257 410 402. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровані для участi у загальних зборах – 256 056 162. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення – 256 055 859. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 303. 
2. правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2019 р. до 18.04.2020 р., ринкова вартість 

майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за 
даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік: 
- правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати  1 500 000 тис. грн.;  
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 1 500 000 тис. грн.;   
- правочини з залучення кредитів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 
- правочини із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення 
виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або 
зобов’язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 
- правочини щодо виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 
- правочини щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок, вартість кожного 



правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до кредитних договорів 
(договорів про відкриття кредитної лінії, договорів про надання банківських послуг тощо), вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.;  
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів застави та/або 
іпотеки, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів поруки, вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати 1 500 000 тис. грн.; 
- правочини, що укладаються Товариством з метою внесення змін та доповнень до договорів щодо 
виставлення банківських гарантій та / або акредитивів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
1 500 000 тис. грн. 
При цьому, гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 1 500 000 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: 260,93%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 257 410 402. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровані для участi у загальних зборах – 256 056 162. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" прийняття рiшення – 256 055 859. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 303. 

  
ІІІ. Підпис 

 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
 
 

Голова Правління     
Макаренко В.І. 

     

18.04.2019 
  М.П.  (дата) 

 
  


