ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»
Запланована дата здійснення
публічної пропозиції

12 квітня 2021 року

Строк дії публічної пропозиції

з 12 квітня 2021 року по 01 березня 2022 року

Повне найменування / П.І.Б., що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
здійснює публічну пропозицію
«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»
(надалі - Товариство)
Статус особи, що здійснює
публічну пропозицію (емітент,
оферент)

Емітент

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний 43584706
номер облікової картки
платника податків або серія (за
наявності) та номер паспорта
(для осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
повідомили про це відповідний
контролюючий орган) особи, що
здійснює публічну пропозицію
Місцезнаходження / місце
33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Симона Петлюри, буд.
проживання особи, що здійснює 35
публічну пропозицію
Засоби зв'язку (телефон,
+38 (097) 055-05-50
електронна адреса тощо) особи, rfcveres@icloud.com
що здійснює публічну
пропозицію
Повне найменування, код за
ЄДРПОУ, місцезнаходження
емітента, щодо акцій якого
здійснюється публічна
пропозиція (у разі здійснення
публічної пропозиції оферентом)
Загальна кількість, вид, тип,
клас, номінальна вартість,
форма випуску (іменні, на
пред'явника), відсотковий дохід
або метод розрахунку
відсоткового доходу (для
відсоткових цінних паперів)
цінних паперів, щодо яких
здійснюється публічна
пропозиція

Акції прості іменні
Кількість акцій: 500 000 штук
Номінальна вартість акції: 100,00 гривень
Загальна номінальна вартість випуску акцій 50 000 000,00
гривень

Міжнародний ідентифікаційний UAT000006648
номер (код) цінних паперів (ISIN)
Інформація про необхідність
оформлення проспекту або
підстава для звільнення особи,

Під час здійснення публічної пропозиції в процесі емісії акцій
оформлюється проспект акцій

що здійснює публічну
пропозицію, від оформлення
проспекту згідно з частиною 4
статті 34 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок"
Реквізити рішення, яке визначає Рішення
про емісію
акцій,
затверджене
рішенням
порядок, строк здійснення
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "РНК"ВЕРЕС",
публічної пропозиції та умови та протокол №2 від 26.10.2020р.
порядок придбання цінних
паперів під час здійснення
публічної пропозиції
Інформація про наявність
дійсного проспекту (базового
проспекту) на дату здійснення
публічної пропозиції

На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний
Проспект акцій, затверджений Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку 11.03.2021р.

Умови публічної пропозиції;
документи, які визначають
порядок здійснення публічної
пропозиції; умови та порядок
придбання цінних паперів під
час здійснення публічної
пропозиції

Умови публічної пропозиції
Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх
зацікавлених осіб. Публічна пропозиція акцій звернена до
невизначеного кола осіб.
Публічна пропозиція акцій Товариства не передбачає
наявності будь-якого переважного права акціонера на
придбання акцій, що пропонуються до розміщення.
Публічна пропозиція акцій здійснюватиметься з 12 квітня 2021
року по 01 березня 2022 року включно.
В публічній пропозиції акцій Товариства мають право
приймати участь всі зацікавлені особи, фізичні та юридичні
особи, резиденти та нерезиденти України.
Розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії
здійснюватиметься на фондовій біржі – АТ «ФОНДОВА БІРЖА
«ПФТС». Порядок проведення біржових торгів та порядок
допуску інвесторів до біржових торгів визначається
Правилами АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС».
Повернення інвесторам сплачених коштів в процесі емісії акцій
може бути здійснено Товариством у наступних випадках:
• у разі визнання емісії недійсною;
• незатвердження в установлені законодавством строки
результатів емісії Генеральним директором Товариства;
• невнесення в установлені законодавством строки змін до
статуту;
• у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
Повернення сплачених інвестором коштів відбувається
шляхом перерахування в безготівковому порядку на поточний
рахунок інвестора, що зазначений в договорі купівлі – продажу
акцій (біржовому контракті), укладеному інвестором під час
розміщення в процесі емісії акцій Товариства. Повернення
сплачених інвестором коштів відбувається протягом 30
робочих днів після настання вищезазначених випадків, що
стали підставою для повернення коштів.
У разі, якщо на запланований обсяг акцій, що пропонуються до
розміщення будуть достроково укладені договори з першими
власниками та за умови їх повної оплати, Генеральний
директор Товариства має право прийняти рішення про
дострокове закінчення розміщення акцій у процесі емісії.

У разі прийняття Генеральним директором рішення про
дострокове закінчення розміщення акцій у процесі емісії,
Генеральний директор одночасно приймає рішення про
затвердження результатів емісії акцій та затверджує звіт про
результати емісії акцій.
У разі, якщо публічна пропозиція здійснена не в повному
обсязі, Генеральний директор Товариства має право прийняти
рішення про затвердження результатів емісії акцій у фактично
розміщеному та сплаченому обсязі.
Детально з умовами публічної пропозиції акцій Товариства
інвестори можуть ознайомитись в проспекті акцій, який
розміщений на офіційному сайті Товариства за посиланням:

www.veres.rv.ua
Документи, які визначають порядок здійснення публічної
пропозиції:
- Проспект акцій;
- Рішення про емісію акцій, затверджене рішенням
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "РНК"ВЕРЕС",
протокол №2 від 26.10.2020р.
Умови та порядок придбання цінних паперів під час
здійснення публічної пропозиції:
Укладання договорів з першими власниками (розміщення)
акцій проводиться на біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
відповідно до правил та регламенту біржі за адресою: Україна,
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх);
тел. +38 (044) 277-50-00
Укладання
договорів
з
першими
власниками
здійснюватиметься в межах строку розміщення акцій.
Заяви на придбання акцій подаються інвесторами до фондової
біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС» згідно правил фондової
біржі в межах строків розміщення.
Правила фондової біржі опубліковані на офіційному сайті АТ
«ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС» за посиланням:
http://pfts.ua/documents/general-documents
Дата початку та дата закінчення Дата початку розміщення акцій 12 квітня 2021 року
розміщення цінних паперів під
Дата закінчення розміщення акцій 01 березня 2022 року
час здійснення публічної
пропозиції
Процедура подання заяв на
придбання цінних паперів у
процесі публічної пропозиції

Заяви на придбання акцій подаються інвесторами до фондової
біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС» згідно правил фондової
біржі в межах строків розміщення акцій.

Строк та порядок оплати цінних Порядок оплати цінних паперів визначається правилами
паперів
фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».
Розрахунки за акції будуть здійснюватися без дотримання
принципу «поставка проти оплати».
Оплата акцій здійснюється в межах строку розміщення акцій з
12.04.2021р. по 01.03.2022р.
Реквізити банківського рахунку Товариства для оплати акцій:
UA923204780000026008924871137 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО
320478
Ціна продажу / розміщення
цінних паперів (за один цінний
папір)

Ціна продажу однієї акції складає 100,00 грн.

Валюта, у якій здійснюється
оплата цінних паперів

Національна валюта – гривня

Фондова біржа, на якій буде
здійснюватися публічна
пропозиція цінних паперів*

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Повне найменування, код за
ЄДРПОУ, місцезнаходження,
контактні дані андеррайтера*

-

Повне найменування, код за
ЄДРПОУ, місцезнаходження,
контактні дані торговця цінними
паперами*
Веб-сайт, де буде оприлюднена
публічна пропозиція

www.veres.rv.ua

__________
*- заповнюється у разі наявності

Генеральний директор
ПАТ "РНК"ВЕРЕС"

А.Г. Назарук

