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ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 София, ул. "Будапеща" 16 

 

ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

София ул. "Три уши" 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ДО: ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 

София ул. "Три уши" 6 

 

ОТНОСНО: Разкриване на вътрешна информация 

относно параметри на увеличение на 

капитала  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с Решение на Съвета на директорите от 20.12.2019 г. за увеличение на 

капитала на Дружеството от 15 000 000 лева (петнадесет милиона лева) на 18 000 000 лева 

(осемнадесет милиона лева) чрез публично предлагане на 3 000 000 броя (три милиона 

броя) безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на 

ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 

(един) лев всяка, с настоящото Ви уведомяваме, че с последващо Решение на Съвета на 

директорите от 24.01.2020 г. са определени параметрите на емисията акции, включително 

емисионна стойност, правила за прехвърляне на права и записване на акции.  

Увеличението на капитала ще се извърши при условията на публично предлагане на 

новоемитирани акции, след публикуването на потвърден от Комисията за финансов надзор 

проспект, изготвен в съответствие с нормативните изисквания. Съветът на директорите е 

одобрил проект на Проспект, който да бъде представен за потвърждение от регулатора.   

Емисионната стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на 

увеличението на капитала на Дружеството акции е определена на 3,00 лева за акция. 

Условия за успешното провеждане на увеличението е да бъдат записани и платени не 

по-малко от 1 000 000 (един милион) акции (минимален размер на емисията). Капиталът ще 

бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на 

емисията. Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 1 000 000 (един милион) 

броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна, а набраните суми се 

връщат на лицата, записали акции, съгласно нормативните изисквания.  

Публичното предлагане ще се извърши, съгласно нормативните изисквания и при 

условията, посочени в Проспекта и Решението на Съвета на директорите.  

Предвижда се набраните нетни постъпления да бъдат използвани за: Разширяване и 

изграждане на дистрибуторската мрежа: увеличаване на екипа за продажби и търговски 

представители по региони; участия в местни и международни изложения; Оборотни 

средства за установяване на регионални логистични центрове с цел оптимизиране на 

доставките и пренасочване на каналите на продажби; Развойна дейност: увеличение на ИТ 

и инженерния персонал; сертификация на устройства.  
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Съветът на директорите е избрал за инвестиционен посредник на емисията акции от 

увеличението на капитала ИП “Карол“ АД. 

Подробности относно параметрите на публичното предлагане и начина на неговото 

провеждане, можете да намерите в Решение на Съвета на директорите от 24.01.2020 г, 

копие от което е приложено към настоящото уведомление. 

 

 

 

 

 

С уважение:  

  

………………………………… 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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