
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Логацький Анатолій Микитович

(прізвище та ініціали керівника)

 

  27.04.2017

(дата)

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу)

емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Рівнетурист"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 33027, м. Рівне, вул.Київська, 36

4. Код за ЄДРПОУ 02651374

5. Міжміський код та телефон, факс 0362290656, 0362290656

6. Електронна поштова адреса rivneturist@denwer.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 26.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

80, Відомості НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2017

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці rivnetourist.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 27.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}



ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

N
з/п

Дата
прийняття
рішення

Вид цінних паперів,
що розміщуються

Кількість цінних паперів,
що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що
розміщуються (тис.грн)

Частка статутного
капіталу (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

1 25.04.2017 Акція проста 152259 1522590.000 123.100

Зміст інформації:

1) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу -
25.04.2017 р.. Назва органу, що прийняв таке рішення - Загальні збори акціонерів. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних
паперiв – акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 152 259 штук (сто п’ятдесят дві тисячі двісті
п’ятдесят дев’ять) штук на суму 1 522 590,00 грн. (один мільйон п’ятсот двадцять дві тисячі п’ятсот дев’яносто гривень
00 копійок). Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний) - приватне розміщення. Розмiр збiльшення
статутного капiталу ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» шляхом додаткового випуску акцiй – статутний капiтал збiльшується на
суму 1 522 590,00 грн. (один мільйон п’ятсот двадцять дві тисячі п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок). Номiнальна
вартiсть акцiй – 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок). Запропонована ціна розміщення - ціна розміщення становить
10,18 (десять гривень 18 копійок) гривень за одну акцію, що вище номінальної вартості – 10,00 (десять гривень 00
копійок) та дорівнює ринковій вартості - 10,18 (десять гривень 18 копійок) гривень за одну акцію. Ринкова вартість
визначена суб’єктом оціночної діяльності - ПП ЕКФ “Приватна Справа” (Сертифікат ФДМУ №16438/14 суб’єкта
оціночної діяльності від 14.05.2014 р.) станом на 19.03.2017 року та затверджена рішенням Наглядової ради
Товариства (Протокол №38 від 07.04.2017року). Iнформацiя щодо збільшення частки у статутному капiталi акцiонерiв,
які володіють 10 i більше вiдсоткiв акцій та iнформацiя щодо зміни власника великого пакету акцій емітента відсутня.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку
вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які
знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збiльшення статутного
капiталу складає 123,1 %. Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права, визначені чинним
законодавством України та Статутом ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ». Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється
виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок ПрАТ
«РІВНЕТУРИСТ». Мета розміщення: Кошти (60%) отримані від розміщення акцій додаткового випуску Товариство
планує використати для поліпшення матеріальної бази. Кошти (40%) отримані від розміщення акцій додаткового
випуску Товариство планує використати для придбання обладнання для здійснення основного виду діяльності.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу, прийнято Загальними
зборами акціонерів. Розміщення акцій планується провести серед акціонерів ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» станом на 25
квітня 2017 року. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не
передбачається. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – ПрАТ «РІВНЕТУРИСТ» зобов’язується не
використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збитків ПрАТ
«РІВНЕТУРИСТ».
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