Додаток №2
до Проспекту акцій
ПАТ "РНК "ВЕРЕС"

Цей Додаток №2 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;
 набуття особою значного пакета акцій Емітента;
 затвердження та оприлюднення нової річної фінансової звітності Емітента;
 зміни регульованої інформації.

Перелік змін:
1. Зміна інформації про власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків
простих акцій Емітента. Інформацію про такі зміни Товариство отримало на
підставі даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах акціонерів, наданого Центральним депозитарієм цінних паперів
21.04.2021р. Перелік акціонерів складено на станом на 24.00 годину
19.04.2021р.
2. Зміни регульованої інформації:
 розкриття особливої інформації емітента цінних паперів, а саме відомостей
про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких
стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 розкриття регулярної річної звітності емітента цінних паперів.
3. Затвердження та оприлюднення річної фінансової звітності Емітента за 2020
рік. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись
23.04.2021р. затверджено річний звіт Товариства за 2020 рік. Річну фінансову
звітність за 2020 рік оприлюднено на веб-сайті Товариства 26.04.2020р.
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Зміни та доповнення, що вносяться до Проспекту акцій Товариства
І
1. Пункт 6 Частини 2 Анотації (Інформація про прямих та (наскільки це
відомо емітенту) опосередкованих власників акцій емітента, яким
належить 5 % і більше простих акцій емітента, та осіб, які мають право
голосу на загальних зборах акціонерів емітента*) викласти в наступній
редакції:
«Громадська спілка «Рівненський футбольний клуб «Верес-Рівне», код за
ЄДРПОУ 39701313, володіє 12 891 штуками простих акцій, що становить
21,485% простих акцій Товариства.
Громадянин України Надєїн Іван Олексійович володіє 44 000 штуками простих
акцій, що становить 73,3% простих акцій Товариства.
Громадянин України Швед Роман Святославович володіє 3 100 штуками простих
акцій, що становить 5,17% простих акцій Товариства.»
2. Пункт 1) розділу 18 Реєстраційного документу (перелік власників акцій
емітента, яким належить як прямо, так і опосередковано 5 % і більше
простих акцій емітента із зазначенням кількості акцій, що належать таким
особам, та їх загальна номінальна вартість або підтвердження, що такі
особи відсутні станом на останнє число місяця, що передує поданню
публічної пропозиції до реєструвального органу) викласти в наступній
редакції:
«Громадська спілка «Рівненський футбольний клуб «Верес-Рівне», код за
ЄДРПОУ 39701313, володіє 12 891 штуками простих акцій, що становить
21,485% простих акцій Товариства.
Громадянин України Надєїн Іван Олексійович володіє 44 000 штуками простих
акцій, що становить 73,3% простих акцій Товариства.
Громадянин України Швед Роман Святославович володіє 3 100 штуками простих
акцій, що становить 5,17% простих акцій Товариства.»
ІІ
3. Доповнити Реєстраційний документ абзацами наступного змісту:
«Товариством розкрито особливу інформацію, а саме відомості про зміну
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Відповідне
повідомлення про виникнення особливої інформації розміщено 22 квітня 2021
року на веб-сайті Товариства за посиланням https://nkveres.com/aktsioneram та в
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
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Товариством розкрито регулярну річну інформацію емітента цінних паперів, а
саме річний звіт емітента за 2020 рік. Річний звіт емітента розміщено 27 квітня
2021 року на веб-сайті Товариства за посиланням https://nkveres.com/aktsioneram
та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.»
ІІІ
4. Доповнити Реєстраційний документ абзацом наступного змісту: «Рішенням
річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 23 квітня 2020 року
затверджено річний звіт Товариства за 2020 рік. Річна фінансова звітність
Товариства за 2020 рік оприлюднена 26 квітня 2020 року на офіційному веб-сайті
Товариства за посиланням https://nkveres.com/doc/20210426_6496.pdf»
5. Пункт 12 частини 2 Анотації доповнити абзацом наступного змісту:
«Товариство підтверджує відсутність суттєвих негативних змін у власному
фінансовому та економічному стані з дати останнього аудиторського висновку
щодо фінансової звітності (станом на 31 грудня 2020 р.) та підтверджує
відсутність суттєвих негативних змін у фінансовому та економічному стані
Товариства.»
6. Пункт 1) розділу 12 Реєстраційного документу (застереження про
відсутність істотних змін, які негативно впливають або можуть вплинути
на фінансовий стан емітента з дати останньої опублікованої аудиторської
фінансової звітності, або опис таких істотних змін у разі їх наявності)
доповнити абзацом наступного змісту: «Емітент підтверджує відсутність
істотних змін, які негативно впливають або можуть вплинути на його
фінансовий стан з дати останньої опублікованої аудиторської фінансової
звітності (станом на 31 грудня 2020 року).»
7. Пункт 2) розділу 9 Документу про цінні папери (в документі про цінні
папери може зазначатися інша інформація, якщо вона була перевірена
незалежними аудиторами та щодо якої аудиторами було надано
аудиторський звіт. У такому разі в документі про цінні папери має
міститися такий звіт або короткі висновки з цього звіту) доповнити абзацом
наступного змісту: «Думка незалежного аудитора – ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» згідно
звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства станом
на 31 грудня 2020 року.
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ДУМКА
Ми провели аудит фінансової звітності компанії ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ
«ВЕРЕС», що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року,
звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух
грошових коштів за період з 03.04.2020 по 31.12.2020, що закінчився зазначеною
датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 (додаються). На
нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» на 31 грудня 2020
р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
та відповідає вимогам закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової
звітності.»

Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати акції Товариства до
оприлюднення цього Додатка №2, мають право відмовитися від такого
придбання протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення цього Додатка №2
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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