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Титульний аркуш 
______________________ 
    (дата реєстрації емітентом 

      електронного документа) 
№ ____________________ 
      (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) 

 

Генеральний 

директор 
(посада) 

___________ 
(підпис) 

Цкітішвілі Енвер Омарович 
(прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00191158 

4. Місцезнаходження 87500, місто Маріуполь, вулиця Лепорського, буд.1 

5. Міжміський код, телефон та факс +380629467955; +380629400010 

6. Адреса електронної пошти azovstal@metіnvestholdіng.com 

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 (у разі здійснення 

оприлюднення) 

Державна установа «Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України» 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або 

адміністративних даних до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 

разі, якщо емітент не подає Інформацію до 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку безпосередньо) 

Державна установа «Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України» 

21676262 

Україна 

DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://azovstal.metіnvestholdіng.com/ua/about/іnfo  

_________________ 

(URL-адреса сторінки) 

  

_________ 

(дата) 
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Зміст 

Позначено (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента.   Х  

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.   Х  

3. Інформація про посадових осіб емітента.   Х  

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;     

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;     

3) інформація про собівартість реалізованої продукції.     

5. Відомості про цінні папери емітента:  

1) інформація про випуски акцій емітента;   Х  

2) інформація про облігації емітента;     

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;     

4) інформація про похідні цінні папери емітента.     

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.   Х  

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.     

8. Інформація про вчинення значних правочинів.     

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, 

заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість. 

    

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

    

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.     

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.     

13. Інформація про заміну управителя.     

14. Інформація про керуючого іпотекою.     

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.     

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом. 

    

17. Інформація про іпотечне покриття:     

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;     

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

    

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; 

    

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. 

    

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 

активів. 

    

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

    

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва). 

    

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 

    

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності. 

    

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою). 
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24. Проміжний звіт керівництва.   Х  

25. Твердження щодо проміжної інформації.     

26. Примітки. 

У п. 10 розділу ІІІ проміжної звітності засновниками ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" зазначено 

Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) та Організація орендарів 

Орендного підприємства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (код ЄДРПОУ 24798907), при 

цьому зазначені юридичні особи станом на 31.12.2021 року акціями Товариства не володіють. 

Власниками простих іменних акцій ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (акціонерами) станом на 

31.12.2021 року є наступні юридичні особи: 1). PRІVATE LІMІTED LІABІLІTY COMPANY 

"METІNVEST B.V." (укр. - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "MEТІНВEСТ Б.В."), реєстраційний код нерезидента 24321697, 

юридична адреса: Gustav Mahlerpleіn 74 B, 1082MA Amsterdam, the Netherlands. 2). Metіnvest 

Іnternatіonal S.A. (укр. - Метінвест Інтернешнл С.А.), реєстраційний код нерезидента CHE-

108.591.775, юридична адреса: 2, rue Vallіn, 1201 Geneva, Swіtzerland (Швейцарія, Женева, 

вул. Валлен, 2). 

Протягом звітного кварталу ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не приймало участі у створенні 

юридичних осіб. 

У складі проміжної інформації відсутні наступні відомості: 

- інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (відповідно до таблиць 

«Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента», «Інформація про обсяги 

виробництва та реалізації основних видів продукції», «Інформація про собівартість 

реалізованої продукції»), проміжна фінансова звітність, висновок про огляд проміжної 

фінансової звітності та твердження щодо проміжної інформації, оскільки ця інформація не 

розкривається у проміжній інформації за четвертий квартал відповідно до вимог абзацу 

третього пункту 3 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із 

змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку № 781 від 24.12.2019 р.; 

- інформація у розділі VII «Відомості про цінні папери емітента» відповідно до таблиць 

«2. Інформація про облігації емітента», «3. Інформація про інші цінні папери, випущені 

емітентом» та «4. Інформація про похідні цінні папери емітента», оскільки ПРАТ "МК 

"АЗОВСТАЛЬ" не здійснювало випуск облігацій, інших цінних паперів (випуск яких підлягає 

реєстрації), похідних цінних паперів; 

- розділ VII «Інформація щодо корпоративного секретаря», оскільки у ПРАТ "МК 

"АЗОВСТАЛЬ" відсутня посада корпоративного секретаря; 

- розділ X «Інформація про вчинення значних правочинів», оскільки у звітному періоді 

органами управління ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не приймалося рішень про вчинення значних 

правочинів; 

- розділ XI «Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість», 

оскільки у звітному періоді органами управління ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не приймалося 

рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; 

- розділ XII «Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 

відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі», 

оскільки у ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів 

емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних 

паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. Згідно з Статутом Товариства акціонери 

можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства; 

- розділ XIII «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів», оскільки ПРАТ 

"МК "АЗОВСТАЛЬ" не випускало боргові цінні папери. 

  Х  
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Також у складі цієї проміжної інформації відсутня та не заповнюється наступна інформація у 

зв’язку з тим, що ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не здійснювало конвертацію цінних паперів, не є 

емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, не здійснювало випуск боргових цінних 

паперів, не здійснювало емісії цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими 

здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва: 

- п.12. Інформація про конвертацію цінних паперів; 

- п.13. Інформація про заміну управителя; 

- п.14. Інформація про керуючого іпотекою; 

- п.15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів; 

- п.16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом; 

- п.17. Інформація про іпотечне покриття «1) інформація про заміну іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття; 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; 4) 

інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття»; 

- п.18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 

активів; 

- п.19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); 

- п.20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будівництва). 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 01.10.1996 

3. Територія (область). Донецька 

4. Статутний капітал (грн). 1051000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі. 

0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного 

капіталу державного (національного) 

акціонерного товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 10438 

8. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за 

КВЕД 

24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів; 24.52 

Лиття сталі; 19.10 Виробництво коксу та 

коксопродуктів 
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9. Органи управління підприємства Згідно діючої редакції Статуту ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" 

органами Товариства є: Загальні збори акціонерів 

Товариства – вищий орган Товариства; Наглядова 

рада Товариства; Генеральний директор Товариства – 

виконавчий орган Товариства; Ревізійна комісія 

Товариства (у разі обрання Загальними зборами 

акціонерів). Органи Товариства діють в межах своїх 

повноважень та компетенції, що визначається цим 

Статутом Товариства. Утворення та відкликання 

(зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням 

Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до 

цього Статуту 

  

10. Засновники (наводиться перелік 

засновників (учасників) юридичної особи, у 

тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; найменування, 

місцезнаходження та ідентифікаційний код 

юридичної особи, якщо засновник - 

юридична особа). 

Найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний 

код юридичної особи. 

1). Фонд державного майна України, 01133, Київська 

обл., м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б.18/9, 

00032945. 

2). Організація орендарів Орендного підприємства 

"Металургійний комбінат "Азовсталь", 87500, 

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, б.1, 

24798907 

  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у національній 

валюті 

АТ "ПУМБ" 

2) МФО банку 334851 

3) поточний рахунок за стандартом ІBAN UA193348510000000002600221941 

4) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком в іноземній валюті 

АТ "ПУМБ" 

5) МФО банку 334851 

6) поточний рахунок за стандартом ІBAN UA193348510000000002600221941 
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ІV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Орган державної влади, що видав 

ліцензію 

Дата закінчення дії ліцензії 

(за наявності) 

1 2 3 4 5 

Виробництво пального 990114201900024 15.08.2019 Державна фіскальна служба 

України 

15.08.2024 

Опис Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня 

Оптова торгівля пальним, за 

відсутності місць оптової торгівлі 

990614201901613 08.08.2019 Державна фіскальна служба 

України 

08.08.2024 

Опис Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня 

Зберігання пального 05830414201900030 03.09.2019 Державна податкова служба 

України, Головне управління 

ДПС у Донецькій області 

03.09.2024 

Опис Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня 

Придбання, зберігання, 

використання, знищення, 

реалізація (відпуск); ввезення на 

територію України прекурсорів 

(списку 2 таблиці ІV) Переліку 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів 

електронна ліцензія  31.01.2019 Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

31.01.2024 

Опис Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня 

Виробництво особо небезпечних 

хімічних речовин, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів 

України 

б/н 17.01.2017 Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

(Мінприроди) 

Не обмежено 

Опис Ліцензію надано на необмежений термін (безстрокова)  

Здійснення освітньої діяльності 

закладу освіти у сфері 

професійно-технічної освіти 

б/н 17.03.2017 
Міністерство освіти і науки 

України 
Не обмежено 

Опис Ліцензію надано на необмежений термін (безстрокова) 
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Виробництво теплової енергії 

(крім діяльності  виробництва 

теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях і когенераційних 

установка та установках з 

використанням нетрадиційних 

або поновлювальних джерел 

енергії) 

№2086 27.10.2011 Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

Не обмежено 

Опис Ліцензію переоформлено рішенням від 24.05.2016 №830, надано на необмежений термін (безстрокова) 

Постачання теплової енергії №2086 27.10.2011 Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

Не обмежено 

Опис Ліцензію переоформлено рішенням від 24.05.2016 №830, надано на необмежений термін (безстрокова) 

Транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими 

мережами 

№2086 27.10.2011 Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

Не обмежено 

Опис Ліцензію переоформлено рішенням від 24.05.2016 №830, надано на необмежений термін (безстрокова) 

Метрологічне підтвердження 

вимірювальних можливостей та 

технічної компетентності 

№26416904-26/4-5-ВЛ 27.05.2019 Відособлений структурний 

підрозділ «Науково-технічний 

центр метрології, випробувань та 

досліджень» Донндічормет ВСП 

«НТЦ МВД» Донндічормет 

27.05.2022 

Опис Планується продовження терміну дії або отримання нової ліцензії після закінчення терміну дії поточної ліцензії 

Централізоване водопостачання 

та водовідведення 

№780 07.09.2016 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Не обмежено 

Опис Ліцензію надано на необмежений термін (безстрокова) 

Вимірювання величин відповідно 

до Галузі вимірювань. (Свідоцтво 

про метрологічне підтвердження 

вимірювальних можливостей та 

технічної компетентності) 

26416904-26/4-2-ВЛ 05.04.2019 Державне підприємство 

Відособлений структурний 

підрозділ  "Науково-технічний 

центр метрології, випробувань та 

досліджень" Донндічормет (ДП 

05.04.2022 
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ВСП "НТЦ МВД" Донндічормет) 

Опис Планується продовження терміну дії або отримання нової ліцензії після закінчення терміну дії поточної ліцензії 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

Посада Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Рік 

народження 

Освіта Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав 

1 2 3 4 5 6 

Генеральний 

директор 

Цкітішвілі Енвер 

Омарович 

1961 Вища освіта, 

Комунарський гірничо-

металургійний інститут, 

1991 рік, спеціальність 

«Обробка металів 

тиском» 

44,75 ЗАТ «Макіївський металургійний завод» 33185989 

Генеральний директор 

Опис Протягом звітного періоду змін у персональному складі посадової особи емітента не відбувалось. Призначення Посадової особи виконано 

на підставі Рішення Наглядової ради ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 54 від 23.09.2010 року та Наказу № 377/к від 24.09.2010 року «Про 

виконання обов’язків Генерального директора». Строк, на який було призначено посадову особу: з 24.09.2010 року до найближчих 

Загальних зборів акціонерів (згідно Статуту). Загальними зборами акціонерів ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (Протокол № 1 від 22 квітня 

2011 року) Цкітішвілі Енвера Омаровича було обрано з 22 квітня 2011 року Генеральним директором Товариства. Наказ «про вступ на 

посаду» № 208/к від 22.04.2011 року. Термін повноважень Генерального директора було продовжено Рішеннями Наглядової ради №115 

від 01.04.2014 р, №179 від 01.04.2015 р, №230 від 25.03.2016 р, Протоколами засідання Наглядової ради №277 від 03.04.2017 р.,  №317 від 

02.04.2018 р., № 357 від 29.03.2019р., №404 від 27.03.2020 р., №441 від 26.03.2021р. Загальний стаж роботи (років) – 44,75 роки; загальний 

стаж керівної роботи (років) –25,95років. 

Головний 

бухгалтер 

Мірошнікова 

Ольга Вікторівна 

1974 Вища освіта, 

Східноукраїнський 

державний університет, 

1998 рік, спеціальність 

«Облік і аудит» 

32,25 ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 00191158 заступник головного 

бухгалтера з оподаткування. 

Опис Протягом звітного періоду змін у персональному складі Посадової особи емітента не відбувалось. Призначення Головного бухгалтера 

виконано на підставі:  

1. Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 786/к від 22.12.2011 р.  

Термін, на який призначено Посадову особу – з 22.12.2011 р. строком на 1 місяць. 

2. Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 112/к від 20.01.2012 р. 
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Термін, на який призначено Посадову особу – з 21.01.2012 р. строком на 1 місяць. 

3. Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 193/к від 17.02.2012 р. Термін, на який призначено Посадову особу – з 

21.02.2012 р. строком до 30.04.2012 р. 

4. Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 346/к від 30.04.2012 р. 

Термін, на який призначено Посадову особу – з 01.05.2012 р. строком на 3 місяця. 

5. Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 560/к від 01.08.2012 р.  

Термін, на який призначено Посадову особу – з 01.08.2012 р. строком на 3 місяця. 

6. Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 777/к від 01.11.2012 р.  

Термін, на який призначено Посадову особу – з 01.11.2012 р. строком на 6 місяців. 

7. Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 193/к від 29.04.2013 р. Термін, на який призначено Посадову особу – з 

01.05.2013 р. строком на 6 місяців. 

8. Наказу Генерального директора ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» № 481/к від 01.11.2013 р. 

Термін, на який призначено Посадову особу – з 01.11.2013 р. безстроково. Загальний стаж роботи –32,25 років; загальний стаж керівної 

роботи (років) –23,89 років. 

Член 

Наглядової 

ради 

(представник 

акціонера 

Metіnvest 

B.V.) 

Погожев 

Олександр 

Володимирович 

1966 Вища освіта, Державна 

академія управління ім. 

Орджонікідзе, 

спеціальність-

«Фінансовий 

менеджмент», 

кваліфікація спеціаліста-

менеджер, рік 

закінчення-1995; 

University of Northumbria 

at Newcastle, MBA 

(Магістр управління 

бізнесом), рік 

закінчення-2003 

28 Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної 

особи та посади,  які обіймає Погожев О.В. у юридичних 

особах:  

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ідентифікаційний код 

34093721), Операційний директор; 

Член Наглядової ради у:  

- ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" (ідентифікаційний код 00191129); 

- ПРАТ "АКХЗ" (ідентифікаційний код 00191075); 

- ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" (ідентифікаційний код 00191224); 

- ПРАТ "ІНГЗК" (ідентифікаційний код 00190905); 

- ПРАТ "ЦГЗК" (ідентифікаційний код 00190977); 

- ПРАТ "ПІВНГЗК" (ідентифікаційний код 00191023); 

- ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" (ідентифікаційний код 

00191885); 

- ПРАТ "ДКХЗ" (ідентифікаційний код 05393085); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" (ідентифікаційний код 35484610); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний код 
37732376); 
- ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 

43417450); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" (ідентифікаційний код 38673998); 
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- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"(ідентифікаційний код 
39641616); 
- ТОВ "ЮНІСТІЛ" (ідентифікаційний код 35601339). 

Опис Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради емітента не відбувалось.  

Відповідно рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 30 квітня 2019 року (Протокол №1) Погожева 

Олександра Володимировича було обрано з 01 травня 2019 року членом Наглядової ради ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» строком на 3 (три) 

роки.  

Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має. 

Член 

Наглядової 

ради 

(представник 

акціонера 

Metіnvest 

B.V.) 

Данкова Юлія 

Сергіївна 

1978 Вища освіта, 

Криворізький технічний 

університет, 

спеціальність - 

менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності, кваліфікація 

спеціаліста - менеджер-

економіст, рік 

закінчення – 2000. 

21 Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної 

особи та посади,  які обіймає  Данкова Ю.С. у юридичних 

особах:  

 -ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ідентифікаційний код - 

34093721),  Фінансовий Директор.  

Члена Наглядової ради у:  

- ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА", (ідентифікаційний код - 

00191129); 

- ПАТ "ПІВДГЗК" (ідентифікаційний код 00191000); 

- ПРАТ "АКХЗ" (ідентифікаційний код 00191075); 

- ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" (ідентифікаційний код 00191224); 

- ПРАТ "ІНГЗК" (ідентифікаційний код 00190905); 

- ПРАТ "ЦГЗК" (ідентифікаційний код 00190977); 

- ПРАТ "ПІВНГЗК" (ідентифікаційний код 00191023); 

- ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" (ідентифікаційний код 

00191885); 

- ПРАТ "ДКХЗ" (ідентифікаційний код 05393085); 

- ТОВ "АЙ СІ ЕЙЧ" (ідентифікаційний код 41216618); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" (ідентифікаційний код 35484610); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний код 
37732376); 
- ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 

43417450); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" (ідентифікаційний код 38673998); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"(ідентифікаційний код 
39641616); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (ідентифікаційний код 32036829); 
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- ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний 

код 39649746); 

- ТОВ "ЮНІСТІЛ" (ідентифікаційний код 35601339); 

Член Ревізійної комісії у: 

- АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (ідентифікаційний код 

00191307). 

Опис Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради емітента не відбувалось.  

Відповідно рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 30 квітня 2019 року (Протокол №1) Данкову Юлію 

Сергіївну було обрано з 01 травня 2019 року членом Наглядової ради ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» строком на 3 (три) роки.  

Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має. 

Член 

Наглядової 

ради 

(представник 

акціонера 

Metіnvest 

B.V.) 

Романова Світлана 

Миколаївна 

1976 Вища освіта, Київський 

університет ім. Тараса 

Шевченка, Інститут 

міжнародних відносин,  

спеціальність - 

Міжнародне право, 

кваліфікація спеціаліста 

- магістр міжнародного 

права, перекладач з 

англійської мови, рік 

закінчення – 1999. 

23 Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної 

особи та посади,  які обіймає Романова С.М. у юридичних 

особах:  

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ідентифікаційний код 

34093721), Директор з правового забезпечення; 

Член Наглядової ради у:  

- ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" (ідентифікаційний код 00191129); 

- ПРАТ "АКХЗ" (ідентифікаційний код 00191075); 

- ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" (ідентифікаційний код 00191224); 

- ПРАТ "ІНГЗК" (ідентифікаційний код 00190905); 

- ПРАТ "ЦГЗК" (ідентифікаційний код 00190977); 

- ПРАТ "ПІВНГЗК" (ідентифікаційний код 00191023); 

- ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" (ідентифікаційний код 

00191885); 

- ПРАТ "ДКХЗ" (ідентифікаційний код 05393085); 

- ПРАТ "ШБМУ №1" (ідентифікаційний код 00180924); 

- АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (ідентифікаційний код 

00191307); 

- ТОВ "АЙ СІ ЕЙЧ" (ідентифікаційний код 41216618); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" (ідентифікаційний код 35484610); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний код 
37732376); 
- ТОВ "МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ" (ідентифікаційний код 

43417450); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-МРМЗ" (ідентифікаційний код 38673998); 
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- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"(ідентифікаційний код 
39641616); 

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" (ідентифікаційний код 32036829); 

- ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" (ідентифікаційний 

код 39649746); 

- ТОВ "ЮНІСТІЛ" (ідентифікаційний код 35601339); 

Опис Протягом звітного періоду змін у персональному складі Наглядової ради емітента не відбувалось. 

Відповідно рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 30 квітня 2019 року (Протокол №1) Романову Світлану 

Миколаївну було обрано з 01 травня 2019 року членом Наглядової ради ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» строком на 3 (три) роки. 

Непогашених судимостей за корисливі злочини посадова особа товариства не має. 

 

 

VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02.07.2010 489/1/10 

Державна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку 

UA4000075758 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарн

і іменні  
0.25 4204000000 1051000000 100 

Опис У звітному періоді торгівля цінними паперами ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на зовнішніх ринках емітентом не здійснювалась. 

Прості іменні акції ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" не перебувають у біржовому списку на фондовій біржі. Станом на 31.12.2021 

року відсутні прості іменні акції ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", які знаходяться у лістингу фондової біржі. В 2016 році прості 

іменні акції ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" було виключено з біржового списку (реєстру) ПАТ "Українська біржа" та ПАТ 

"Фондова біржа ПФТС". Рішення провести додатковий випуск акцій ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" у звітному періоді не 

ухвалювалось. 
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VІІІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах* 

 

*Інформація розкрита щодо юридичних осіб, в яких відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, перевищує 5 відсотків. 

 

 Найменування Організаційно-

правова форма 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Місцезнаходження Опис** 

 1 2 3 4 5 

1 ASM Handels- und 

Beratungsgesellschaft 

mbH (АСМ 

торгівельно-

консультаційне 

товариство з 

обмеженою 

відповідальністю) 

Іноземне 

підприємство 

0 Pferdmengesstr. 21 

50968 Köln 

(Пфердменгесштрассе,  

21,  50968, м.Кельн) 

Доля участі ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі 

ASM Handels- und Beratungsgesellschaft mbH (Німеччина, 

реєстраційний номер HRB 24937) складає 40,0% статутного 

капіталу, номінальна вартість частки складає 51 129,19 

(п’ятдесят одна тисяча сто двадцять дев’ять євро 19 центів) 

євро. 

Учасники товариства мають право приймати участь в 

управлінні справами товариства у порядку, передбаченому 

законодавством Німеччини та статутом підприємства, брати 

участь у розподілі прибутку товариства, отримувати 

інформацію про діяльність товариства. 

2 ЗАГАЛЬНЕ 

ЛИТОВСЬКО-

УКРАЇНСЬКЕ 

ПІДПРИЕМСТВО ЗАТ 

"АЗОВЛІТАС" 

Іноземне 

підприємство 

0 Литва, 51218, Каунас, 

вул. Електрену, 10  

Доля участі ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі 

ЗАГАЛЬНЕ ЛІТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЕМСТВО 

ЗАТ "АЗОВЛІТАС" (Литва, код підприємства  110458043) 

складає 9,9% статутного капіталу, номінальна вартість частки 

складає 57 245,80 (п’ятдесят сім тисяч двісті сорок п’ять тисяч 

євро вісімдесят центів) євро.  Загальна кількість акцій СП ЗАО 

«АЗОВЛИТАС» що належать ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» 

складає 5 066 штук номінальною вартістю 11,30 евро кожна. 

Акціонери ЗАТ ЗАГАЛЬНЕ ЛІТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ 

ПІДПРИЕМСТВО "АЗОВЛІТАС" мають право: 

- отримувати частину прибутку товариства (дивіденди); 

- отримувати кошти товариства у випадках, якщо статутний 

капітал товариства зменшується з метою сплати коштів 

товариства акціонерам; 

- отримувати частину майна товариства у випадку його 

ліквідації; 

- безкоштовно отримувати акції у випадках, якщо статутний 
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капітал збільшується за рахунок коштів товариства; 

- переважне право на придбання акцій і конвертованих 

облігацій, що випускаються товариством, коли загальні збори 

акціонерів вирішує всім акціонерам це право відкликати 

відповідно до закону «Про акціонерні товариства» Литовської 

Республіки в установленому порядку. 

- позичати товариству згідно із законами Литовської 

Республіки; 

- переважне право придбати акції. 

- акціонери мають такі немайнові права: 

- голосувати на загальних зборах акціонерів з прав, наданих 

акціями; 

- отримувати інформацію про господарську діяльність 

товариства відповідно до закону «Про акціонерні товариства» 

Литовської Республіки в установленому порядку; 

- звертатися до суду з цивільним позовом, з проханням 

відшкодувати товариству шкоду, яка утворилась через 

обов’язки керівника товариства, визначених законами 

Литовської Республіки та Статутом товариства, невиконання 

або неналежного виконання, а також в інших випадках, 

встановлених законом. 

Акціонери товариства мають і інші права визначені законом 

«Про акціонерні товариства» Литовської Республіки, а також 

права, визначені іншим правовим актом. 

3 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КЕПІТАЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ГРУП" 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

20390658 Україна, 87532, 

Донецька обл., місто 

Маріуполь, вул. 

Енгельса , буд.39-А 

Доля участі ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі 

ТОВ "КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" складає 45,0% 

статутного капіталу, номінальна вартість частки складає 211 

700,00 (двісті одинадцять тисяч сімсот) гривень. 

Учасники товариства мають право: 

- приймати участь в управлінні справами товариства у 

порядку, передбаченому статутом; 

- брати участь у розподілі прибутку товариства та отримувати 

свою частку (дивіденди) пропорційно їх частки у статутному 

капіталі; 

- вийти з товариства у встановленому законодавством 
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порядку; 

- отримувати інформацію про діяльність товариства. Для 

ознайомлення з діяльністю товариства вимагати звіти, річні 

баланси та протоколи зборів товариства. 

ТОВ "КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" не здійснює 

фінансово-господарську діяльність з 2006 року. 

4 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВО З 

ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ 

"АЗОВМЕД" 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

21985499 Україна, 87500, 

Донецька обл., місто 

Маріуполь, проспект 

Перемоги, буд. 4 

Доля участі ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі 

ТОВ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

"АЗОВМЕД" складає 51,0% статутного капіталу, номінальна 

вартість частки складає 77 000,00 (сімдесят сім тисяч) гривень. 

Учасники товариства мають право передавати свою частку в 

підприємстві іншому учаснику після отримання письмової 

згоди всіх інших учасників, мають переважне право при вікупі 

частки іншого учасника, приймати участь в зборах учасників 

та приймати рішення з питань порядку денного відповідно до 

установчих документів товариства, передавати право голосу 

на зборах іншому учаснику за довіренністю. 

Товариство не здійснює фінансово-господарську діяльність з 

2008 року. 

5 ВІДКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"БУДТЕХСЕРВІС" 

Відкрите 

акціонерне 

товариство 

30851090 Україна, 99038, місто 

Севастополь, проспект 

Жовтневої Революції, 

буд. 35, кв. 33 

Доля участі ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі 

ВАТ "БУДТЕХСЕРВІС" складає 13,3357% статутного 

капіталу, номінальна вартість частки складає 1612622,00 (один 

мільйон шістсот дванадцять тисяч шістсот двадцять дві) 

гривні. 

Учасники товариства мають право: 

- приймати участь в управлінні справами товариства у 

порядку, передбаченому статутом; 

- брати участь у розподілі прибутку товариства та отримувати 

свою частку (дивіденди) пропорційно їх частки у статутному 

капіталі; 

- вийти з товариства у встановленому законодавством 

порядку; 

- отримувати інформацію про діяльність товариства. 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з 2005 року не володіє 

інформацією, чи здійснювало товариство діяльність у зв’язку з 
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тим, що товариство за адресою реєстрації не знаходилось та не 

було можливим встановити його фактичне місцезнаходження. 

Розпорядженням ДКЦПФР № 86-З від 22.10.08р. обіг акцій 

ВАТ «Стройтехсервіс» було зупинено. Також відповідно до 

Рішення НКЦПФР №344 від 13.03.2015р. ВАТ 

"БУДТЕХСЕРВІС" було включено до переліку АТ, 

зареєстрованих на території Автономної Республіки Крим, за 

якими було зупинено внесення змін до системи депозитарного 

обліку щодо цінних паперів з 13.03.2015 року. 

6 ЗАКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КЕДР" 

Закрите 

акціонерне 

товариство 

21600112 Україна, 02002, 

м.Київ, вул. Марини 

Раскової, буд. 23 

Доля участі ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у статутному капіталі 

ЗАТ "КЕДР" складає 16,084% статутного капіталу, номінальна 

вартість частки складає 147 975,00 (сто сорок сім тисяч 

дев’ятсот сімдесят п’ять) гривень. 

Акціонери товариства мають право: 

- брати участь в управлінні товариством в порядку, 

встановленому статутом та положеннями товариства; 

- обирати та бути обраними в керівні органи товариства; 

- брати участь у розподілі прибутків товариства і отримувати 

їх частку (дивіденди); 

- отримувати інформацію про діяльність товариства, в тому 

числі, ознайомлюватися з річними балансами, звітами 

товариства, протоколами зборів в порядку, передбаченому 

чинним законодавством; 

- отримувати частину вартості майна товариства пропорційно 

належних їм акцій у випадку його ліквідації; 

- користуватись переважним правом на придбання додатково 

випущених акцій товариства; 

- делегувати свої повноваження постійним або тимчасовим 

представникам. 

ЗАТ "КЕДР" призупинило фінансово-господарську діяльність 

з 2007 року. 

** В описі розкрита інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать 

емітенту стосовно управління юридичною особою. Дані щодо кожної юридичної особи зазначено окремо. 
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XV. Проміжний звіт керівництва 

Стрімкий зріст цін на природний газ та енергоносії у 2 півріччі 2021 року на тлі продовження 

пандемії коронавірусу негативно вплинув на фінансовий результат діяльності підприємства, що 

призвело до отримання збитків в 4 кварталі 2021 року. 

На ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» мають вплив наступні ризики: 

-кредитний ризик; 

-ризик управління капіталом; 

-ризик ліквідності; 

-ринковий ризик. 

Керівництво ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» несе загальну відповідальність за створення та 

функціонування системи контролю з управління ризиками.  

Політика ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з управління ризиками спрямована на виявлення та аналіз 

ризиків, яким піддається Товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і 

контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з 

управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов 

і діяльності товариства. 

Кредитний ризик. 

Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед 

товариством, в результаті чого товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у 

зв'язку з грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а 

також кредитними ризиками для клієнтів, в тому числі простроченої дебіторської заборгованості. 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» структурує рівень кредитного ризику, який воно бере на себе, 

встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх 

клієнтів. ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» здійснює операції тільки з третіми особами, які мають 

високий рівень кредитоспроможності, визначений Товариством на основі історичних даних. 

Кредитний ризик ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» контролюється та аналізується в кожному 

конкретному випадку. Керівництво вважає, що Товариство не має значного ризику виникнення 

збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення 

корисності по кожній категорії. 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків. 

Ризик управління капіталом. 

В галузі управління капіталом керівництво ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» ставить перед собою мету 

забезпечення безперервної діяльності для отримання доходів і вигід акціонерами та іншими 

зацікавленими сторонами, а також підтримання оптимальної структури капіталу з метою зниження 

витрат на його залучення. 

Ризик ліквідності. 

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» погасити фінансові 

зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», в цілому, полягає 

в забезпеченні ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для 

своєчасного виконання зобов'язань, з метою уникнення репутаційних та фінансових збитків. 

Раціональне управління ризиком ліквідності передбачає своєчасне забезпечення Товариства 

достатньою кількістю фінансових ресурсів та запасів, що можуть бути вільно реалізованими, для 

ведення господарської діяльності. У зв'язку з динамічним характером основного бізнесу, ПРАТ 

«МК «АЗОВСТАЛЬ» забезпечує гнучкість фінансування за рахунок збереження коштів в рамках 

кредитних ліній. 

Ринковий ризик. 

Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»: 

-ризик зміни цін; 

-валютний ризик; 

-ризик зміни процентної ставки; 

-ризик зміни цін. 

Ризик негативного впливу цін на товари є результатом негативного впливу на поточні або 

майбутні доходи у зв'язку зі зміною цін на товари. В цілях управління ризиком зміни ринкових цін 

ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що реалізується. В 
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результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво ПРАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін.  

Ціновий ризик у відношенні зміни вартості фінансових інвестицій не впливає на діяльність ПРАТ 

«МК «АЗОВСТАЛЬ». 

Валютний ризик. 

Валютний ризик являє собою ризик того, що зміни валютних курсів будуть мати негативний вплив 

на фінансові результати ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні 

комерційні операції або визнані активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є 

функціональною валютою товариства. Товариство не укладало угод, спрямованих на хеджування 

валютних ризиків. 

 


