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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (ідентифікаційний код
юридичної особи: 33932816, місцезнаходження: Україна, 65044, Одеська обл., м. Одеса,
Французький бульвар, буд. 33) (надалі - Товариство), повідомляє наступне.
На виконання п. 11 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами та
доповненнями) повідомляє про те, що Товариством 08.05.2019 року було виявлено факт
оприлюднення недостовірної та неповної інформації у складі регулярної річної інформації
Товариства за 2018 рік. Недостовірну та неповну регулярну річну інформацію Товариства за 2018
рік було розміщено на власному веб-сайті Товариства (http://odessafilm .com .ua) - 30.04.2019
року, оприлюднено шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР
- 30.04.2019 року об 22:28:01 годині (прийнято данні: 2019-04-30 22:25:31), та направлено до
НКЦПФР - 30.04.2019 року за вихідним електронним номером: №4/2019 (Реєстраційний номер:
121021/010, Дата та час прийняття: 2019-04-30 22:27:11)

В Розділі 18 «Опис бізнесу» доповнено відомості щодо:
1) середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом
(осіб) - 2 особи;
2) чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб) - 9 осіб.
В Розділі V «Інформація про посадових осіб емітента» внесено зміни до інформації щодо
переліку посад, які займала протягом останніх п'яти років член ревізійної комісії Савченко Анна
Валеріївна, а саме: з 05.05.14 - по теп.час, ТОВ "Правова група "Смарт Солюшнз", юрист, з 01.12.15
- старший юрист, з 01.02.16 по 21.10.2018 - директор департаменту корпоративного та
комерційного права, з 22.10.2018 по теп. час - Генеральний директор;
В оприлюдненій регулярній річній інформації Товариства: річна фінансова звітність була надана
без урахування коригувань.

Товариство спростовує зазначену розкриту недостовірну та неповну регулярну річну інформацію
за 2018 рік.
Оприлюднення недостовірної та неповної регулярної річної інформації Товариства за 2018 рік
відбулось через збої у роботі електронних систем, внаслідок чого у річному звіті не було
враховано останні зміни у інформації Товариства, а також через дуже стислі строки підготування
звітності, оскільки ПІСЛЯ прийняття Наказів №76 від 05.04.2019 р. та N278 від 12.04.2019 р.
програмні продукти які, забезпечують підготовку інформації з урахуванням останніх змін, вийшли
наприкінці квітня 2019 року та виключно на платній основі.
Виправлена регулярна річна інформація Товариства за 2018 рік буде розкрита способами,
передбаченими чинним законодавством України, з дотриманням термінів, встановлених
«Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням
НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами та доповненнями).
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