АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АВЕРС №1»»
2. Код за ЄДРПОУ
34819265
3. Місцезнаходження
01135, м.Київ, вул. Дмитрівська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс
Телефон (044) 569-65-15 ;
Факс: (044) 569-05-11;
5. Електронна поштова адреса info@avers1.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації - http://avers1.com/osobliva-informatsiya-pro-emitenta/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог
глави 2 розділу ІІІ цього Положення - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків
статутного капіталу – 17.12.2018 р..
Назва органу, що прийняв таке рішення – позачергові загальні збори акціонерів Товариства.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв – акцiї простi iменнi бездокументарної форми
iснування у кiлькостi 8 000 000 (вісім мільйонів) штук на суму 80 000 000,00 грн. (вісімдесят
мільйонів) гривень.
Спосіб розміщення цінних паперів – без здійснення публічної пропозиції.
Порядок здійснення розміщення (емісії) – самостійно, без залучення андерайтера.
Розмiр збiльшення статутного капiталу АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»
шляхом додаткового випуску акцiй – статутний капiтал збiльшується на суму 80 000 000,00
грн. (вісімдесят мільйонів) гривень.
Номiнальна вартiсть акцiй – 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок).
Ціна розміщення - ціна розміщення становить 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за одну
акцію, що дорівнює номінальній вартості – 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок), та вище
ринкової вартості – 5,41 грн. (п’ять гривень 41 копійка) за одну акцію. Ринкова вартість однієї
акції визначена станом на 14.11.2018р. незалежною оцінкою, що проведена суб'єктом оціночної
діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «Гарант-Експертиза» (Сертифікат
суб’єкта оціночної діяльності № 1050/16, виданий Фондом державного майна України 27.12.2016
року), та затверджена рішенням Наглядової ради від 13.12.2018р. і становить 5,41 грн. (п’ять
гривень 41 копійка) за одну акцію.
Iнформацiя щодо збільшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, які володіють 5 i
більше вiдсоткiв акцій та iнформацiя щодо зміни власника великого пакету акцій емітента у
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 збільшення статутного
капіталу складає 166,67 %.

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримають права, визначені чинним законодавством
України та Статутом АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».
Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в
нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок АТ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».
Мета розміщення:
Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій планується направити:
- 50% на удосконалення сучасних інформаційних технологій, для здійснення діяльності по
всій території України;
- 20% на розвиток власної мережі відділень;
- 30% на розвиток власної міжнародної платіжної системи «AVERS №1».
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного
капiталу прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «АВЕРС №1».
Розміщення акцій планується провести серед акціонерів АТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС
№1» станом на 17 грудня 2018 року.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних
паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – Статутом АТ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi
акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збитків.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правління

О.М.Макарчук
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)
18.12.2018
(дата)

