Повідомлення
про особливу інформацію
Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» 05.02.2021
Приватне акціонерне товариство «Реклама» (надалі – «Товариство») повідомляє про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
1) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та
найменування органу, що прийняв таке рішення:

29 січня 2021 року рішенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (дата складання Протоколу
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – 05 лютого 2021 року) прийняте рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
2) Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії) (самостійно
або через андерайтера, що уклав з емітентом договір про андерайтинг:

акцiя проста бездокументарна iменна; 81 121 152 (вісімдесят один мільйон сто двадцять одна тисяча сто п’ятдесят
дві) шт. загальною номiнальною вартiстю 8 112 115 (вісім мільйонів сто дванадцять тисяч сто п'ятнадцять) грн. 20
коп.
Спосiб розмiщення: Приватний Порядок здiйснення розмiщення (емiсiї): самостiйно без залучення
андеррайтера (емiтент не користується послугами андеррайтера щодо розмiщення даного випуску).
3) Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення
акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій
може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які
вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення
акцій:

розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй: до 8 125 000
(вісім мiльйонiв сто двадцять п’ять тисяч) 00 коп. шляхом додаткової емiсiї акцiй на загальну номiнальну вартiсть
8 112 115 (вісім мільйонів сто дванадцять тисяч сто п'ятнадцять) грн. 20 коп. Номiнальна вартiсть – 0,10 грн. (нуль
гривень 10 копійок) за одну акцiю.
Цiна розмiщення – акцiї розмiщуються за номiнальною вартiстю, що не перевищує ринкову вартiсть, а саме по цiнi
0,10 грн (нуль гривень 10 копійок). Спосiб визначення – проведення оцiнки ринкової вартостi акцiй суб'єктом
оцiночної дiяльностi.
Розмiщення акцiй можливо призведе до змiни наступних власників значного пакета акцiй емiтента:
Подорожна Любов Іванівна, до розмiщення акцiй володiє 54 440 шт. акцiй емiтента, що становить 42,251334%.
Давиденко Сергій Григорович, до розмiщення акцiй володiє 24 437 шт. акцiй емiтента, що становить 18,965758%.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД», ідентифікаційний код юридичної особи 40259268, до розмiщення акцiй
володiє 20 246 шт. акцiй емiтента, що становить 15,713088%.
4) 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 цього рішення:

62 958%.
5) Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:

інвестори в цiннi папери, що розміщуються, отримують однакову сукупність прав, включаючи право на участь в
управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або
вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства у порядку, визначеному законодавством
України; також iншi права, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв
акцiонерiв.
6) Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік:

оплата акцiй може здiйснюватися грошовими коштами в нацiональнiй валютi України гривнi на банкiвський рахунок
Товариства.
7) Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:

залученi вiд розмiщення акцiй кошти планується спрямувати на придбання, реконструкції (реставрації, ремонту)
основних засобiв для забезпечення господарської дiяльностi Товариства.
8) Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв:

умовами розмiщення цiнних паперiв конвертацiя не передбачена.
9) Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї:

вiдсутня

