Додаток №1
до Проспекту акцій
ПАТ "РНК "ВЕРЕС"

Цей Додаток №1 до Проспекту акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" (надалі –
Товариство або Емітент) оформлений у зв’язку з виникненням суттєвих змін:
 настання суттєвих подій, які можуть бути істотними для акціонерів,
інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан Емітента;
 зміни регульованої інформації.

Перелік змін:
1. Зміна інформації про ціну розміщення акцій під час публічної пропозиції.
2. Зміна адреси веб-сайту Товариства. Разом з тим, зазначений в Проспекті вебсайт залишається за Товариством і є «дзеркалом» нового домену веб-сайту
Товариства. Тобто вводячи URL-адресу www.veres.rv.ua користувачі
автоматично направляються на новий веб-сайт Товариства www.nkveres.com.
3. Додання другого банківського рахунку для оплати акцій Товариства (рахунок
в ПАТ "МТБ БАНК").
4. Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів (відомості про зміну
адреси власного веб-сайту емітента).
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Зміни та доповнення, що вносяться до Проспекту акцій Товариства
І
1. В пункті 2 Частини 5 Анотації речення «Запланована ціна продажу акцій
складає 100,00 грн за одну просту акцію Товариства.» замінити абзацом
наступного змісту:
«Запланована ціна продажу акцій складає 100% від номінальної вартості акцій.
Ціна продажу акцій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та
ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості акцій. Рішення
щодо визначення остаточної ціни розміщення акцій приймається Генеральним
директором Товариства, на підставі інформації про ціну, яка склалась відповідно
до попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості
акцій. Інформація про остаточну ціну розміщення акцій оприлюднюється на
власному веб-сайті Товариства, шляхом розміщення відповідного
повідомлення.»
2. В пункті 2) розділу 5 Документа про цінні папери (зазначення запланованої
ціни, за якою здійснюється публічна пропозиція акцій, або критерії та/або
умови, відповідно до яких визначається порядок оприлюднення остаточної
ціни) речення «Запланована ціна здійснення публічної пропозиції становить
100,00 грн (сто гривень 00 копійок) за одну просту акцію» замінити абзацом
наступного змісту:
«Запланована ціна продажу акцій складає 100% від номінальної вартості акцій.
Ціна продажу акцій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та
ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості акцій. Рішення
щодо визначення остаточної ціни розміщення акцій приймається Генеральним
директором Товариства, на підставі інформації про ціну, яка склалась відповідно
до попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості
акцій. Інформація про остаточну ціну розміщення акцій оприлюднюється на
власному веб-сайті Товариства, шляхом розміщення відповідного
повідомлення.»
ІІ
3. В розділі 4 Реєстраційного документу (опис суттєвих ризиків, характерних
для господарської діяльності емітента) адресу веб-сайту Товариства
www.veres.rv.ua замінити на www.nkveres.com
4. В пункті 1) розділу 5 Документа про цінні папери (розкриття інформації
щодо здійснення публічної пропозиції) адресу веб-сайту Товариства
www.veres.rv.ua замінити на www.nkveres.com
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5. В пункті 1) розділу 5 Реєстраційного документу (основні етапи розвитку
господарської діяльності емітента) речення «Докладніше про історію
футбольного клубу можливо дізнатись на офіційному сайті Товариства за
посиланням https://veres.rv.ua/history» замінити на речення: «Докладніше про
історію футбольного клубу можливо дізнатись на офіційному сайті Товариства
за посиланням https://nkveres.com/istoriya-nk-veres.
6. В пункті 1) розділу 5 Реєстраційного документу (основні етапи розвитку
господарської діяльності емітента) речення «Меморандум розміщено на
офіційному сайті Товариства за посиланням http://veres.rv.ua/history» замінити
на речення «Меморандум розміщено на офіційному сайті Товариства за
посиланням https://nkveres.com/doc/20210413_4130.pdf»
ІІІ
7. Пункт 2 частини 5 Анотації доповнити реквізитами наступного банківського
рахунку: «UA883281680000026009000004913 в ПАТ "МТБ БАНК", код банку
328168»
8. Пункт 1) розділу 5 Документа про цінні папери (строк та порядок оплати
акцій) доповнити реквізитами наступного банківського рахунку:
«UA883281680000026009000004913 в ПАТ "МТБ БАНК", код банку 328168».
IV
9. Доповнити Реєстраційний документ реченням наступного змісту:
«Товариством розкрито особливу інформацію, а саме відомості про зміну адреси
власного веб-сайту емітента. Відповідне повідомлення про виникнення особливої
інформації розміщено на веб-сайті Товариства 12 квітня 2021 року за посиланням
https://nkveres.com/aktsioneram».
Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати акції Товариства до оприлюднення
цього Додатка №1, мають право відмовитися від такого придбання протягом п’яти
робочих днів з дати оприлюднення цього Додатка №1 за умови, що строк дії публічної
пропозиції не завершений і договір щодо придбання акцій Товариства не виконаний.

Генеральний директор
ПАТ «РНК «ВЕРЕС»

Назарук А. Г.
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