
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або 
уповноваженої особи емітента)

Генеральний директор Мальков Олексiй Iллiч

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИРОДНI РЕСУРСИ"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7 "А"

4. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

33100376

5. Міжміський код та телефон,
 факс

(044) 490-48-47 (044) 490-48-24

І. Загальні відомості

Акціонерне товариство

6. Адреса електронної пошти vitalii.marianov@geo-alliance.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

http://www.geo-alliance.com.ua/uk/pjsc-natural-resources/

(URL-адреса веб-сайту)

08.10.2020

(дата)

(Прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів 
інтервального та відкритого типу)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

08.10.2020

№ 309/10-20

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення 
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення 
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності 
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів 
інтервального та відкритого типу

№ з/п

Найменування органу, який 
прийняв рішення про викуп 

емітентом власних акцій

Кількість акцій, 
що підлягають 

викупу (шт.)

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску акцій, що 
підлягають викупу

Частка від розміру 
статутного капіталу 

(у відсотках)
Дата 

прийняття 
рішення

Дата реєстрації 
випуску акцій, що

 підлягають 
викупу

Найменування 
органу, який 

здійснив державну 
реєстрацію випуску

 акцій, що 
підлягають викупу

1 3 4 6 82 5 7

1 350 0,13707.10.2020 401/10/1/10Єдиний акцiонер 
ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 
"ПРИРОДНI РЕСУРСИ"

13.09.2010 Управлiння 
Державної комiсiї з
 цiнних паперiв та 
фондового ринку в 
мiстi Києвi та 
Київськiй областi

Зміст інформації:
07.10.2020 року єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИРОДНI РЕСУРСИ" (далi - "Товариство", "ПрАТ "ПРИРОДНІ 
РЕСУРСИ") прийнято рiшення про викуп Товариством власних акцiй. Перiод викупу: Дата початку викупу - 08 жовтня 2020 року, дата закiнчення викупу - 08 
листопада 2020 року. Порядок викупу: викуп акцiй розпочинається 08.10.2020 року та закiнчується 08.11.2020 року. Товариство протягом 2 (двох) робочих днів 
пiсля дня прийняття рiшення про викуп акцiй (не пiзнiше 09.10.2020 року) надає акціонеру - КОМПАНІЇ "ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" /GEO-
ALLIANCE OIL-GAS PUBLIC LIMITED/ (далi - "Акцiонер"), акцiї у якого викупаються, письмове повiдомлення про намір викупу акцій в кількості та на умовах, 
викладених в рішенні єдиного акціонера Товариства та проект договору купівлі-продажу цінних паперів. Протягом 2 (двох) календарних днiв пiсля дня отримання 
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1 3 4 6 82 5 7
від Товариства письмового повiдомлення про намір викупу акцій Акціонер укладає з ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" договiр викупу емiтентом цiнних паперiв за 
цiною викупу, визначеною в рішенні єдиного акціонера Товариства. Товариство здiйснює оплату за акцiї, що викуповуються, протягом 30 (тридцяти) календарних 
днiв пiсля дня укладання договору викупу цiнних паперiв. Акцiонер, протягом 7 (семи) календарних днiв пiсля дня укладання договору викупу, зобов'язаний подати 
депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах Акцiонера, на якому облiковуються акцiї Товариства, що викуповуються, розпорядження на 
перерахування акцiй на рахунок ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" в цiнних паперах, вiдкритий у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Мета викупу акцiй: Акцiї викуповуються Товариством з метою їх подальшого продажу. Цiна викупу або порядок її визначення iз зазначенням факторiв, якi 
враховуються при визначеннi цiни акцiй, та ступеня їх впливу: викуп Товариством власних акцiй здiйснюється за цiною, затвердженою Наглядовою радою ПрАТ 
"ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" у розмiрi, не нижчим за ринкову вартiсть акцiї Товариства, яка визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню прийняття 
єдиним акціонером Товариства рiшення про викуп ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" власних акцiй, а саме станом на 06 жовтня 2020 року. Ринкова вартiсть 1 (однiєї) 
простої iменної акцiї Товариства складає 8093,03 (Вісім тисяч дев’яносто три гривні 03 копійки) гривні, без ПДВ. Цiна викупу 350 (Трьохсот п'ятдесяти) штук 
простих iменних акцiй Акцiонера складає 2832560,50 (Два мільйона вісімсот тридцять дві тисячі п’ятсот шістдесят гривень 50 копiйок) гривень, без ПДВ. 
Номiнальна та ринкова вартiсть акцiй та прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй: 
Номiнальна вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї - 1,00 (Одна гривня 00 копійок) гривня, без ПДВ; ринкова вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї, визначена 
станом на дату, що передує дню прийняття єдиним акціонером Товариства рiшення про викуп ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ" власних акцiй - 8093,03 (Вісім тисяч 
дев’яносто три гривні 03 копійки) гривні, без ПДВ; загальна номiнальна вартiсть 350 (Трьохсот п'ятдесяти) штук простих iменних акцiй складає 350,00 (Триста 
п'ятдесят гривень 00 копiйок) гривень, без ПДВ; ринкова вартiсть 350 (Трьохсот п'ятдесяти) штук простих iменних акцiй складає 2832560,50 (Два мільйона вісімсот 
тридцять дві тисячі п’ятсот шістдесят гривень 50 копiйок) гривень, без ПДВ; чистий прибуток на 1 (одну) просту iменну акцiю за даними річної фiнансової звiтностi
 за 2019 рiк складає 2212,60 (Дві тисячі двісті дванадцять гривень 60 копійок) гривень.
Тип, форма iснування i кiлькiсть акцiй, що пiдлягають викупу: Товариство здiйснює викуп 350 (Трьохсот п'ятдесяти) штук простих iменних акцiй Товариства 
бездокументарної форми існування у Акцiонера. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу: 
0,13658536585 %. 
Найменування та iдентифiкацiйний код юридичних осiб або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, акцiонерiв, якi володiють значним пакетом акцiй станом до 
викупу акцiй: КОМПАНІЯ "ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" /GEO-ALLIANCE OIL-GAS PUBLIC LIMITED/ (НЕ 197288) станом до викупу акцій є 
єдиним акціонером Товариства та володіє 100,00 % (Ста відсотками) акцій ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ".
Прiзвище, iм'я, по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу, або найменування юридичної особи, у яких викуповуються акцiї, iз зазначенням 
кiлькостi акцiй, якими вони володiють, та частки у загальнiй кiлькостi акцiй станом до викупу акцiй: Товариством викуповуються простi iменнi акцiї у акцiонера 
(юридичної особи) - КОМПАНІЇ "ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛІК ЛІМІТЕД" /GEO-ALLIANCE OIL-GAS PUBLIC LIMITED/ (НЕ 197288), яка станом до викупу 
акцій є єдиним акціонером Товариства та володіє 256250 (Двомастами п'ятдесятьма шістьма тисячами двомастами п’ятдесятьма) штуками простих iменних акцiй 
Товариства бездокументарної форми існування що складає 100,00 % (Сто відсотків) від загальної кількості акцій ПрАТ "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ". 
Дата викупу власних акцiй, їх тип, кiлькiсть, частка вiд статутного капiталу (якщо емiтент володiє ранiше викупленими власними акцiями): Емiтентом рiшення 
щодо викупу власних акцiй ранiше не приймалося, викуплених власних акцiй немає. 
Дата реєстрацiї акцiй, що пiдлягають викупу - 13.09.2010 року; Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу - 401/10/1/10; Мiжнародний 
iдентифiкацiйний номер акцiй, що пiдлягають викупу - UA4000088413.
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