УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД през 2007 година
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Какво означава увеличение на
Капиталът на Стара планина холд АД е бил в размер на 1 750 000 лева с
капитала със собствени средства? неговото учредяване. Всяка година от съществуването си холдингът е
приключвал на печалба. Част от печалбата е разпределяна под формата
на паричен дивидент, а останалата част е натрупана като „резерви и
неразпределена печалба”. Именно тези резерви с решение на общото
събрание на акционерите, проведено на 15.06.2007 г. са преобразувани в
акционерен капитал.
Какво означава понятието
„безналични” акции?

Безналичните акции са ценни книжа, регистрирани по сметки в Централен
депозитар. Такива са и акциите на Стара планина холд АД. Всеки
акционер има подсметка в депозитара. Като доказателство за наличието
на такива ценни книжа, Централен депозитар издава „депозитарна
разписка”. Самата депозитарна разписка не представлява ценна книга, но
именно тя е документът за собственост.

Кой има право да участва в
увеличението на капитала?

Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, право на нови
акции от увеличението на капитала имат лицата, вписани в книгата на
акционерите 14 дни след датата на общото събрание или към 29.06.2007 г.

Коя е последната дата, на която
Българската фондова борсата – София е определила 27.06.2007 г. за
мога да купя акции на холдинга, за последна дата, в резултат на която приобретателят има право на нови
да имам право на участие в
акции от увеличението на капитала.
увеличението?
Притежавам 25 акции от капитала
на холдинга. Колко акции ще имам
след увеличението?

Капиталът на Стара планина холд АД е увеличен 12 пъти, т.е. към всяка
Ваша стара акция прибавете по 11 нови акции.
След увеличението Вие ще имате 300 акции от капитала на холдинга.

Каква цена ще заплатя за
придобиване на новите акции от
увеличението на капитала?

Новите акции са безплатни за акционерите на холдинга.

Ще се търгуват ли правата от
увеличението на капитала?

Не. В нашия случай увеличението се извършва със собствени средства и
не се издават права. Права се търгуват на борсата тогава, когато една
компания увеличава капитала си с привличане на нови средства.

Кога ще мога да продавам или
купувам новите акции от
увеличението на капитала?

След приключване на последователните законови процедури, изискващи
регистрации на увеличението на капитала в съда, в Комисията за
финансов надзор, в Централен депозитар и на Българската фондова
борса, акциите от увеличението на капитала се търгуват на борсата от
17 август 2007 година.

Какво трябва да направя, за да
получа новите акции от
увеличението на капитала?

Не е необходимо да извършвате някакви конкретни действия, за да
получите новите акции – те са безналични. Можете да бъдете сигурни, че
ако сте били акционер на 29.06.2007 г., броят на акциите, записани срещу
Вашето име в книгата на акционерите, е увеличен 12 пъти.
Заб.: Често пъти акционерите задават този въпрос, имайки предвид
получаването на документа за собственост на новите акции. Този
документ се нарича депозитарна разписка и отговорът следва по-долу.

Как мога да получа депозитарна
разписка за новите акции?

Депозитарните разписки се издават от Централен депозитар АД. Той не
работи с граждани, а само с инвестиционни посредници – регистрационни
агенти. Стара планина холд АД не издава депозитарни разписки. Всеки
акционер, който желае да притежава депозитарна разписка, следва да се
обърне към инвестиционен посредник – регистрационен агент и да му
поръча издаване на документа. Поръчката е платена услуга на
посредниците. Регистрационни агенти са почти всички банки и по-големите
финансови и брокерски къщи.

На какво се дължи резкият спад на
цената на акциите на Стара
планина холд АД след 27.06.2007
година?

Когато Българската фондова борса получи решението на общото
събрание на акционерите за увеличението на капитала, проведено на
15.06.2007 г., тя съобщава две дати. Първо, датата, на която лицата имат
право на нови акции от увеличението на капитала. Тя е определена от
Закона за публично предлагане на ценни книжа и е 14 дни след датата на

общото събрание – в нашия случай 29.06.2007 г. Второ, последната дата,
на която на борсата ще се търгуват старите акции и, купувайки ги,
приобретателят ще има право на нови акции от увеличението на капитала
– в нашия случай това е 27.06.2007 г. Това означава, че ако една акция е
купена на 27 юни, купувачът ще получи още 11 безплатни акции. На тази
дата борсата приключи със средна цена на една акция на Стара планина
холд АД в размер на 68,65 лв. На следващия ден, 28.06.2007 г. купувачите
отчитат факта, че акциите на Стара планина холд АД вече се продават без
право на участие в увеличението на капитала, което е 12 пъти. Закупената
1 акция след този ден си остава 1 акция и купувачът няма да получи
безплатни акции. Затова е очаквано и цената да падне около 12 пъти.
Независимо от това, Вашата инвестиция не се е понижила 12 пъти.
Статистиката показва, че ако Вие притежавате 25 акции, на 27 юни Вашата
инвестиция е била оценена от борсата на 1716,25 лева (25 х 68,65 =
1716,25). На 28 юни борсата приключи със средна цена на 1 акция на
Стара планина холд АД в размер на 6,19 лв. Това означава, че Вашата
инвестиция струва 1857 лева. (300 х 6,19 = 1857,00).
Как се е движила цената на моята
инвестиция от 25 акции,
първоначално придобити от
масовата приватизация, през
последните години?

Следната таблица3 дава отговор на Вашия въпрос:
дата

03.01.2005
01.07.2005
03.01.2006
03.07.2006
03.01.2007
02.04.2007
27.06.20071
17.08.20072

средна цена
на 1 акция

7,19
12,99
13,88
16,97
19,92
34,65
68,65
6,85

инвестиция
брой акции

сума на
инвестицията

25
25
25
25
25
25
25
300

179,75
324,75
347,00
424,25
498,00
866,25
1716,25
2055,00

1 Последна дата за покупка на акции с право на участие в увеличението на капитала.
2 Начална дата на търговия на акциите от увеличението на капитала.

Стара планина холд АД информира своите акционери и потенциалните
инвеститори, че инвестирането в ценни книжа е свързано с определени
рискове. Горната таблица не е препоръка за покупка или продажба на
акциите на дружеството.
3

Къде мога да направя справка за
текущата цена на акцията?

Справка за цените на акциите на всяко публично дружество може да бъде
направена на сайта на Българската фондова борса и на сайта на Стара
планина холд АД в секцията Цена на акция.

