Съобщение от „Фазан” АД, град Русе, за обявяване на
публично предлагане на акции от увеличение на капитала на дружеството
„Фазан” АД, гр. Русе, ЕИК: 827182916, на основание чл. 92а от Закона за публично предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на
641826 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1
лев всяка, при общ размер на емисията 898556.40 лева, съгласно приетите на 28.11.2016 г. и
15.12.2016 решения на Съвета на директорите за увеличаване на капитала от 641826 лева на до
1283652 лева и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от
Комисията за финансов надзор с Решение № 207-Е от 23.02.2017 г.
Начало на публичното предлагане e по-късната от двете дати: датата на вписване на
настоящето съобщение в Търговския регистър и датата на публикуването му във в-к „24 часа“ и вк „България днес“. Акционерите на „Фазан” АД, имащи право да запишат акции от тази емисия,
могат да запишат брой акции, съразмерни на участието им в капитала на дружеството преди
увеличението. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават
права. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 7 дни след датата
на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия работен ден Централен
депозитар АД открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право.
Едно право дава възможност за записване на 1 нова акция по емисионна стойност 1.40 лева. Всяко
лице, което не е акционер и желае да запише акции, може да придобие права в срока за
прехвърляне на правата или при провеждане на явния аукцион. Всяко лице може да запише наймалко 1 акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на издадените в негова полза
или придобити впоследствие права, умножен по 1.
Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата и записване
на акциите от увеличението на капитала, е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем)
календарни дни от началната дата на публичното предлагане.
Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 (петнадесет) дни, считано от деня,
представляващ началото на срока за прехвърляне на права. На петия работен ден след изтичане на
срока за прехвърляне на правата „Фазан” АД предлага чрез инвестиционния посредник БенчМарк
Финанс АД на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу
които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Лицата, закупили права на организирания от Българска фондова борса – София АД явен аукцион,
могат да запишат акции срещу тях до изтичането на срока за записване на акции.
Крайният срок за записване на акции е денят, следващ изтичането на 15 (петнадесет)
работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за
записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита
първият следващ работен ден. Не се допуска записване на акции преди началния или след крайния
срок, посочени по-горе.
Ред за прехвърляне на правата: Прехвърлянето на правата ще се извърши на „Сегмент за
права” на БФБ, съгласно изискванията на ЗППЦК и останалите приложими правни норми и
борсовия правилник. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат
поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права.
Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен
посредник, член на Българска фондова борса – София АД. Цялата емисия права се обслужва от
избрания да обслужва увеличението на капитала инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД.
„Фазан” АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с
разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от
продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от Централен депозитар АД и не
могат да се ползват до вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър. В началото
на всеки работен ден по време на подписката Централен депозитар АД публично оповестява
информация за упражнените до края на предходния ден права.

Ред за записване на акции: Записването на акции се извършва като за целта притежателите на
права подават заявки по образец до ИП БенчМарк Финанс АД директно или чрез всеки
лицензиран инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните
от тях права. Инвестиционните посредници, получили заявки, уведомяват ИП БенчМарк Финанс АД
за постъпилата заявка до края на съответния работен ден по реда и при условията, предвидени в
правилника на Централен депозитар. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в
Централен депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои
подсметки при ИП БенчМарк Финанс АД или при друг инвестиционен посредник. Записването на
акциите се счита за действително, само ако е направено от лице, в полза на което са издадени
права или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния
аукцион, до максималния възможен брой акции съгласно посоченото по-горе съотношение на
права и акции, и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при
условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат
записани съответният брой акции, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка с IBAN:
BG87IABG74715000050101, BIC: IABGBGSF, открита на името на „Фазан” АД в Интернешънъл
Асет банк АД. Сметката трябва да бъде заверена със същата сума най-късно до крайната дата за
записване на акции. Притежателите на права подават заявки за записване на акции на адреса на
упълномощения инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД: гр. София, ул. Вискяр планина
№ 19, ет.2, тел. 029625396, факс 029625388, е-mail: backoffice@benchmark.bg, лице за контакти:
Маринела Пешарова, всеки работен ден от 9:00 до 16:45, съответно на адресите на другите
инвестиционни посредници.
Заявките за записване на акции се подават при спазване на изискванията за подаване на
нареждания за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба №38 на КФН за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
В случай, че до крайния срок на подписката са записани и заплатени минимум 565000 броя
новоиздадени акции, подписката се счита за успешно приключила и капиталът на „Фазан” АД ще
бъде увеличен само със записаните акции. В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат
записани и заплатени минимум 565000 броя новоиздадени акции, увеличаването на капитала се
счита за неуспешно. „Фазан” АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 работни
дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за
затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите.
Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.
„Фазан” АД вписва в Търговския регистър извършеното увеличаване на капитала.
Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта за публично предлагане на акции на „Фазан”
АД, състоящ се от Резюме, Регистрационен документ и Документ за предлаганите ценни книжа и
да получат копие на хартиен носител всеки работен ден между 09:00 и 16:45 ч. от на адреса на
„Фазан” АД, град Русе, ул. Трети март № 5; тел. 082820731, в офиса на директора за връзки с
инвеститорите Николай Митанкин: град София, ул. Фр. Ж. Кюри № 20 ет. 9, тел. 029634161, e-mail
investor@sphold.com и на адреса на ИП БенчМарк Финанс АД: град София, ул. Вискяр планина
№19 ет. 2 (вход откъм бул. Черни връх №32, вх. А) тел. 029625396, лице за контакти: Маринела
Пешарова. Проспектът за публично предлагане на акции на „Фазан” АД, е публикуван в
електронна форма на адрес: http://www.sphold.com/predpriyatia/fazan/za-aktzionerite-fazan-ad и на следната
страница на инвестиционния посредник ИП БенчМарк Финанс АД www.benchmarkconsult.bg.
За „Фазан“ АД
Мирослав Чапанов, Изпълнителен директор:

