Додаток №3
до Проспекту акцій
ПАТ "РНК "ВЕРЕС"

Цей Додаток №3 до Проспекту акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" (надалі –
Товариство або Емітент) оформлений у зв’язку з виникненням суттєвих змін, а
саме затвердження та оприлюднення нової проміжної фінансової звітності
Емітента;

Перелік доповнень:
1. Затвердження до випуску та оприлюднення проміжної фінансової звітності
Товариства за 1 квартал 2021 року.
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Доповнення, що вносяться до Проспекту акцій Товариства
1.Доповнити Реєстраційний документ абзацом наступного змісту:
«Генеральним директором Товариства 21 травня 2021 року затверджено до
випуску проміжну фінансову звітність Товариства за 1 квартал 2021 року.
Проміжна фінансова звітність Товариства за 1 квартал 2021 року оприлюднена
26 травня 2021 року на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням
https://nkveres.com/aktsioneram»
2. 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 березня 2021р.) та підтверджує
відсутність суттєвих негативних змін у фінансовому та економічному стані
Товариства.»
3. 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 березня 2021 року).»
4. 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:
«Висновок незалежного аудитора – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» згідно звіту щодо огляду
фінансової звітності Товариства станом на 31 березня 2021 року.
ВИСНОВОК:
На основі нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас
вважати, що проміжна фінансова інформація, яка додається, не відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «РНК «ВЕРЕС» на
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31 березня 2021 року, та його фінансові результати і грошові потоки за 1
квартал 2021, який закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996XIV щодо складання фінансової звітності.»

Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати акції Товариства до
оприлюднення цього Додатка №3, мають право відмовитися від такого
придбання протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення цього Додатка №3
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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