
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

Повне найменування емітента: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".  
Організаційно-правова форма (за КОПФГ- 231): ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05393139.Місцезнаходження:51200, Україна, 
Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115.  
Міжміський код, телефон та факс емітента:(05693) 4-23-01; (05693) 4-23-92. 
Електронна поштова адреса емітента: info@nmpp.interpipe.biz  
Адреса сторінки в Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації:  немає.  
Вид особливої інформації: Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків 
активів емітента 

Зміст інформації:  
         14 лютого 2008 року ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далі - Позичальник), на підставі рішення Наглядової 
ради (протокол засідання Наглядової ради №91 від 14.02.2008), було підписано Договір позики 
№1 з "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (далі – Позикодавець) місцезнаходження: Мікінон, 12, ЛАВІНІА 
КОРТ, 6-й поверх, П.К. 1065, Нікосія, Кіпр. 14 липня 2008 року ВАТ «ІНТЕРПАЙП 
НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"» на підставі рішення Наглядової ради (протокол 
засідання Наглядової ради №100 від 10.07.2008) було підписано додаткову угоду №2 до 
Договору позики від 14.02.2008 року з "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" про збільшення суми кредитування 
до 200 000 000,00 доларів США. 31 жовтня 2008 року ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» було підписано 
додатковий договір №3 до Договору позики від 14.02.2008 року з "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" про 
зміну ставок відсотків. 28 вересня 2009 року було підписано Додатковий договір №4 до Договору 
позики від 14.02.2008 року.   
            Позикодавець надає Позичальнику грошові кошти у розмірі 200 000 000,00 (двісті  
мільйонів) доларів США, на строк до 14 лютого 2018 року.  
Вид позики: процентна.  
Процентна ставка: 11% річних – для Часток, строк користування котрих не перевищує 12 місяців. 
                                18% річних – для Часток, строк користування котрих  перевищує 12 місяців 
Вид застави: без застави. Іншого способу забезпечення позики немає.  
Позичальник зобов'язується здійснити повне погашення позики до 14.02.2018 року. Протягом 
усього терміну дії Договору Позичальник вправі здійснювати часткове або повне погашення 
Позики. Платежі в погашення позики, а також на сплату відсотків, здійснюються шляхом 
перерахування коштів на банківський рахунок Позикодавця. За згодою сторін термін погашення 
позики може бути пролонгований. 
Позика отримана з метою поповнення обігових коштів Позичальника. 
Інформація про Позикодавця: Компанія "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД", місцезнаходження: Мікінон, 12, 
ЛАВІНІА КОРТ, 6-й поверх, П.К.1065, Нікосія, Кіпр. У компанiї "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" вiдсутнiй 
код за ЄДРПОУ, оскiльки ця компанiя є нерезидентом України i не може бути зареєстрована у 
Єдиному Державному Реєстрi Пiдприємств i Органiзацiй України.                               
Реєстраційний код – НЕ 170535. 
11 лютого 2011 року ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" було отримано дев’ятнадцятий транш на суму 
1 000 000,00 (Один мільйон доларів США 00 центів), що відповідно до курсу НБУ становить    
7 944 100,00 (Сім мільйонів дев’ятсот  сорок чотири тисячі сто гривень 00 коп.). 
Співвідношення суми траншу до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) –  0,66%. 
Співвідношення суми траншу до суми позики (у відсотках) – 0, 5 %. 
Вартість чистих активів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ", розрахованих на початок року (станом на 
01.01.11 р.) становить   770 017 000 грн.  
Співвідношення суми договору позики до вартості активів на початок звітного року складає  
131,62%. 
 
 

         Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.                                                                                      
Голова Правління                       Антипов Юрій Миколайович. 

 
 
Голова Правління                                                                                              Ю.М.Антипов 

 


