ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“
КОПИЕ: „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
КОПИЕ: „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
УВЕДОМЛЕНИЕ
от БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти
АДСИЦ, ЕИК 203645531, със седалище и адрес на
управление в гр. София, р-н Лозенец, ул. Филип Кутев 137,
бл. 1, ет. 2
относно: упражняване на варанти и записване на акции
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на нормативните изисквания Ви уведомяваме за резултатите от упражняване на
299 000 000 /двеста деветдесет и девет милиона/ броя безналични, свободно прехвърляеми,
поименни варанти на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ чрез записване
на акции от увеличение на капитала на дружеството, съгласно решение на ОСПВ от
01.07.2019 г., решение на СД от 02.07.2019 г., Проспект за публично предлагане на варанти,
потвърден от КФН с Решение № 964-Е от 16.10.2018 г., съобщение по чл. 92а от ЗППЦК,
публикувано на 04.07.2019 г. на интернет страницата на информационна агенция или друга
медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до
обществеността във всички държави членки – www.investor.bg , на интернет страницата на
Емитента „БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ - www.bpdreit.com и на
интернет страницата на инвестиционния посредник „Първа финансова брокерска къща” ЕООД
- www.ffbh.bg .
Подписката за упражняване на варанти чрез записване на акции от увеличение на капитала
на дружеството започна на 11.07.2019 г. и завърши на 01.08.2019 г. успешно. Бяха упражнени
и записани 2 000 000 /два милиона/ броя безналични, свободно прехвърляеми, поименни
акции, с емисионна стойност от 1 лев всяка, както и заплатени. Сумата за записаните акции, а
именно: 2 000 000 /два милиона/ лева, по емисионна стойност от 1 лев за всяка, беше внесена
по набирателна сметка на дружеството, открита в УниКредит Булбанк АД. Подписката за
упражняване на варанти чрез записване на акции от увеличение на капитала БПД
Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ приключи успешно, без да са налице
затруднения и спорове.
Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от
1 лев за акция, като срещу един варант можеше да бъде записана една акция от
увеличението на капитала.
До изтичане на крайния срок бяха упражнени варанти, съответно записани 2 000 000 /два
милиона/ броя акции.
Вид:
Възнаграждение на ИП за обслужване на увеличение на капитала чрез
упражняване на варанти
Такса присвояване на ISIN код на временна емисия в Централен
депозитар АД
Такса за регистрация на акции в Централен депозитар АД

Размер в лева:
2000 лв.
72 лв.
1002 лв.

Размерът на разходите по подписката, включително комисиони, възнаграждения, такси,
възлизат на 3074 лв.
Приложено, представяме банково удостоверение, издадено от УниКредит Булбанк АД,

относно внасяне на 100% от емисионната стойност на записаните акции по набирателна
сметка на дружеството В съответствие с нормативните изисквания ще представим и
допълнителни документи, незабавно след издаването им, с оглед вписване в регистъра на
КФН.

