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Повне найменування 

емітента:  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ емітента:  
05393139 

Місцезнаходження 

емітента:  

Вул.Сучкова,115, м.Новомосковськ, Дніпропетровська область, Україна, 

51200 

Регіон емітента:  1211900000 

Телефон керівника 

емітента:  
0569342301 

Електронна поштова 

адреса:  
Natalya.Shevtsova@nmpp.interpipe.biz 

 

Текст повідомлення:  
Дата дії: 03.03.2010 р. 

03.03.2010 р. ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» отримав повідомлення про зміну рівня лістингу простих іменних 

акцій ВАТ “ІНТЕРПАЙП НМТЗ” на фондовій біржі ПрАТ «Фондова біржа ПФТС». Підставою про 

переведення з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів 

Біржового Списку (нульовий рівень Біржового Списку) є невиконання п.5.1.3. Правил ПрАТ «Фондова 

біржа ПФТС», а саме не відповідність цінних паперів наступним умовам перебування у Котирувальному 

списку ПФТС 2-го рівня лістингу: «кожен з останніх 6 місяців з цінними паперами емітента укладалось не 

менше 10 біржових угод та виконувалось не менше 10 біржових контрактів, при цьому середньомісячна 

вартість біржових угод з цінними паперами емітента протягом останніх 6 місяців складає не менше 250000 

грн.».  

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія: прості іменні акції. 

Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 50 000 000 грн. 

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 200 000 000 штук. 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру 

конкретного випуску цінних паперів: 100%. 

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 26.05.2008 р. 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 209/1/08. 

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Державна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку. 

Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: прості іменні акції, документарна. 

22 лютого 2010 року Управлінням інформації та лістингу ПФТС прийнято рішення №2202/2010/05(л) про 

зміну рівня лістингу цінних паперів емітента. Рішення набуває чинності з 23 лютого 2010 року. 

 

              Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

              Голова Правління Антипов Юрій Миколайович 
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