
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

Дата розміщення:  14.10.2010  08:47:50 

Дата здійснення дії:  12.10.2010 

Термінове повідомлення:  Ні 

Назва повідомлення:  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

Вид інформації:  
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків 

активів емітента 

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:  
 

                      14 липня 2008 року ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далі - Позичальник), на підставі рішення Наглядової ради 

(протокол засідання Наглядової ради №100 від 10.07.2008), було підписано Договір про надання 

кредитної лінії №NMTZ-EUR з "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" (далі – Кредитор) місцезнаходження: 

Мікінон,12, ЛАВІНА КОРТ, 6-й поверх, П.К. 1065, Нікосія, Кіпр. 31 жовтня 2008 року ВАТ 

«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» на підставі рішення Наглядової ради 

(протокол засідання Наглядової ради №106 від 30.10.2008) було підписано додаткову угоду №1 до 

Договору про надання кредитної лінії №NMTZ-EUR від 14.07.2008 року з "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" про 

зміну ставок відсотків. 

Вид кредиту: фінансовий; сума кредиту: 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) Евро; процентна ставка: 

11% річних – для Часток, строк користування котрих не перевищує 12 місяців; 

18% річних – для Часток, строк користування котрих перевищує 12 місяців. 

Кредитор надає Позичальнику грошові кошти у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) Евро на 

строк до 14 липня 2018 року.  

Вид застави: без застави. Іншого способу забезпечення кредиту немає.  

Позичальник зобов'язується здійснити повне погашення кредиту до 14.07.2018 року. Протягом усього 

терміну дії Договору Позичальник вправі здійснювати часткове або повне погашення Часток кредиту. 

Платежі в погашення кредиту, а також на сплату відсотків, здійснюються шляхом перерахування коштів 

на банківський рахунок Кредитора. За згодою сторін термін погашення Часток може бути 

пролонгований. 

Інформація про кредитора: "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД", реєстраційний номер 170535, місцезнаходження: 

Мікінон,12, ЛАВІНА КОРТ, 6-й поверх, П.К. 1065, Нікосія, Кіпр. 

Кредит отриманий з метою поповнення обігових коштів Позичальника. 

12 жовтня 2010 року ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" було отримано шостий транш на суму 

100 000,00 (Сто тисяч євро 00 євроцентів) , що відповідно до курсу НБУ становить 1 102 323,70 (Один 

мільйон сто дві тисячі триста двадцять три гривні 70 коп.) 

Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року: (на 01.01.2010) 830 643 000,00 грн. 

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (на 01.01.2010) – 16,29 %. 

Розмір одержаної частини кредиту до загального розміру кредитної лінії (у відсотках) – 0,5% 

 

            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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