ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)
27.10.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
1
(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)
Андрощук Віталій
Генеральний директор
Володимирович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4.Ідентифікаційний код юридичної
особи
5. Міжміський код та телефон, факс
6. Адреса електронної пошти
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.
8. Найменування, ідентифікаційний
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Акціонерне товариство
56000 33028 місто Рівне вул. Симона Петлюри, буд 35
43584706
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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
804
№DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на http://veres.rv.ua/shareholders
власному веб-сайті учасника
(URL-адреса веб-сайту)
фондового ринку

27.10.2020
(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Кількість цінних
Сума цінних
Частка від
паперів, що
паперів, що
статутного
розміщуються
розміщуються
капіталу (у
(штук)
(тис. грн.)
відсотках)
1
2
3
4
5
6
1
26.10.2020
Акція проста
500000
50000000
833
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" (надалі – Товариство), що відбулись 26 жовтня 2020 року прийнято рішення
збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 6 000 000,00 грн до 56 000 000,00 грн
шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 500 000 штук, номінальною вартістю 100,00 грн
за одну акцію, загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. Емісія акцій із здійсненням публічної
пропозиції серед необмеженого кола осіб. Розміщення здійснюється без залучення андеррайтера. Ціна розміщення
складає 100,00 грн. за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості однієї акції Товариства. Остаточна ціна
розміщення визначена Генеральним директором Товариства згідно наданих йому повноважень рішенням
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 26.10.2020р. Ціна розміщення вище ринкової вартості
однієї акції Товариства, що визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства
та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства від 09.10.2020р. в розмірі 99,60 грн за одну просту акцію
Товариства. Розміщення акцій може привезти до зміни власника значного пакета акцій Товариства або збільшення
частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій. Громадська
спілка «Рівненський футбольний клуб «Верес-Рівне», код за ЄДРПОУ 39701313, володіє 16 000 простих акцій, що
становить 26,7% простих акцій Товариства. Надєїн Іван Олексійович, володіє 44 000 простих акцій, що становить
73,3% простих акцій Товариства. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на
яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру
статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення – 833%. Інформація про права, які отримують
інвестори в цінні папери, що розміщуються. Згідно статуту Товариства, акціонери – власники простих акцій
Товариства поряд з іншими правами, які обумовлені статутом та нормами чинного законодавства України, мають
право: Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: брати участь
в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх
представників); обирати і бути обраним до органів управління, відповідно до цього Статуту та внутрішніх
нормативних документів Товариства, крім випадків, передбачених законом України; отримання дивідендів;
отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах, передбачених законодавством України;
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм
акцій; вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися
належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших
юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів
№
з/п

Дата прийняття
рішення

Вид цінних
паперів, що
розміщуються

або Товариства; переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці
належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру –
власнику простих акцій у процесі приватного розміщення у порядку, встановленому законодавством. Одна
голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім
випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження
акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. Спосіб оплати
цінних паперів: виключно грошовими коштами в національній валюті. Мета розміщення цінних паперів, а також
напрями використання отриманих коштів. Метою здійснення публічної пропозиції акцій є бажання акціонерів і
всіх зацікавлених осіб, надати необмеженому колу громадян можливість приймати участь в управлінні та
діяльності футбольного клубу, а також залучити інвестиції для забезпечення зростання і розвитку Товариства.
Грошові кошти, які планується отримати в результаті публічної пропозиції акцій Товариства в повному обсязі
планується використати для побудови спортивної та господарської інфраструктури, яка дозволить Товариству
кваліфікуватись для участі в Українській Прем’єр Лізі. Акції Товариства щодо який прийнято рішення про емісію
не передбачають можливості конвертації. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту акцій – відсутня.

