
ДО 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА  

ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“ 

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ АД 

 

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 

 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
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У В Е Д О М Л Е Н И Е  

 

От 

 

Сирма Груп Холдинг  АД, 

със седалище и адрес на управление: 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 135, ЕИК 200101236 

 

 

относно: приключване на подписка и резултат 

от публичното предлагане при увеличение на капитала 

 

на основание: чл. 112б, ал. 12 и чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 24 

от Наредба № 2 / 17.09.2003 г. на КФН 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

На основание чл. 112б, ал. 12 и чл. 84, ал. 3 ЗППЦК и съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 / 

17.09.2003 г., в срок Ви уведомяваме относно следното: 

 

Публичното предлагане /подписката/ на 39 573 679 акции от увеличаването на капитала на 

Сирма Груп Холдинг АД, съгласно решение на Съвета на директорите, взето на 02.05.2018г., 

Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 585 - E от 

12.06.2018 и съобщение за публично предлагане, публикувано на http://www.x3news.com/, както 

и на електронните страници на инвестиционния посредник и емитента на 27.11.2018г., 

приключи неуспешно.  

 

С решение на СД от 17.01.2019 г. и последващо оповестяване на съобщение в КФН, БФБ, ЦД, 

http://www.x3news.com/, както и на електронните страници на инвестиционния посредник и 

емитента на 21.01.2019 г., срокът за записване на акции и заплащане на цената се промени на 35 

работни дни от крайната дата за прехвърляне на правата, тоест крайната дата за записване на 

акции и заплащане на цената се промени от 21.01.2019 г. на 15.02.2019 г. 

Подписката започна на 7.12.2018 г. и приключи на  15.02.2019 г. Не беше записан манималния 

брой акции - 19 786 839, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев на акция, 

за да се счита подписката за успешна.  

До изтичане на крайния срок  за прехвърляне на права, 27.12.2018г, бяха упражнени 21 739 969 

броя права от общо емитирани 59 360 518 броя права.  

На аукцион бяха предложени 38 820 549 броя права и продадени 14 700 000 броя, които 

останаха неупражнени.  

Не се записаха минималния брой акции от увеличението на капитала на дружеството - 19 

786 839 броя, чрез заплащане на емисионната  им стойност - 19 786 839 лева, по набирателната 

сметка на дружеството, открита в УниКредит Булбанк АД.  
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Подписката приключи неуспешно, но са набрани суми за емисионна стойност на нови акции, 

които да подлежат на връщане в срок от един месец от настоящото съобщение по чл. 84, ал. 3 

ЗППЦК. Набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от 

банката лихви. 

В деня на настоящото съобщение по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК емитентът уведомява банката за 

резултата от подписката, публикува на интернет страниците на емитента и на инвестиционния 

посредник, участващ в предлагането, покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява 

условията и реда за връщане на набраните суми и я оповестява на http://www.x3news.com/. 

Разходите, направени за сметка на Дружеството във връзка с публичното предлагане, са както 

следва: 

Вид: Размер в лева: 

Възнаграждение на упълномощения ИП “Първа финансова брокерска къща” 

ЕООД 

40 000 

Такса за ISIN код и регистрация на права в "Централен депозитар" АД 2143 

ОБЩО 42 143 

 

С изключение на гореизложеното затруднения, спорове и други подобни във връзка с 

търгуването на правата или със записването на акциите не са възниквали. 
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