Търгово предложение за закупуване на акции на „МАРИЦАТЕКС” АД

„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ“ АД като акционер, притежаващ 422 247 броя
акции, представляващи 90.05 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на
„МАРИЦАТЕКС” АД, ЕИК: 115025302, на основание чл. 149, ал. 6, предложение второ и
чл. 149a, ал. 1 от ЗППЦК, не получи окончателна забрана от КФН да отправи ТЪРГОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ към всички останали акционери за закупуване на акции на
„МАРИЦАТЕКС” АД.
Детайли на търговото предложение:
•

ISIN код: BG11MAPLAT17;

•

Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми;

•

Номинална стойност: 1 (един) лев;

•

Предлагана цена на акция: 0.65 (шестдесет и пет стотинки) лева.

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на
публикуването му чрез информационна агенция “X3news.com“.
Предложителят може да удължи срока за приемане на търговото предложение в рамките на
максимално допустимия от закона срок от 70 (седемдесет) дни от деня на публикуване на
търговото предложение, както е предвидено в чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК. Промяната се
регистрира в Комисията за финансов надзор (КФН), без да подлежи на изрично одобрение
от КФН, и се публикува незабавно чрез информационна агенция “X3news.com“. Промяната
се предоставя на Съвета на директорите на Дружеството, на представителите на
служителите на Предложителя или на служителите му, когато няма такива представители,
както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството
(„Българска фондова борса“ АД).
Промени в търговото предложение по смисъла на чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК не могат да бъдат
публикувани по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемането му, съгласно чл.
33, ал. 4 от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. на Комисията за финансов надзор за търгово
предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13).
Ако бъде направено конкурентно търгово предложение по реда и при условията на чл. 20 23 от Наредба № 13 и ако срокът за приемане на конкурентното търгово предложение
изтича след срока за приемане на настоящото предложение, срокът за приемане на всички
по-рано публикувани предложения се удължава до срока за приемане на това конкурентно
търгово предложение, независимо от превишаване на максимално допустимия срок от 70
дни, установен в чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК.
Последващо удължаване на срока за приемане на търгово предложение в рамките на
максимално допустимия от закона срок от 70 дни (съгласно 155, ал. 4 ЗППЦК) удължава
срока за приемане на всички търгови предложения в случаите, когато срокът за приемане

на последните изтича преди последващо удължения срок, независимо от превишаване на
максимално допустимия срок от 70 дни, установен в чл. 150, ал. 12 от ЗППЦК.
Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление и депозиране на
удостоверителните документи за притежаваните акции при Посредника или дистанционно
чрез Централния депозитар. За удостоверителни документи ще бъдат приемани
депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи.
Акционерите на Дружеството, които желаят да приемат търговото предложение, подават
писменото си волеизявление:
– лично, чрез законните си представители или чрез пълномощник по силата на изрично
писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа;
– чрез инвестиционния посредник, обслужващ съответния акционер, при който се
съхраняват акциите – обект на търгово предложение. Акционерите, чиито акции се
съхраняват при банка депозитар или банка попечител (пенсионни фондове, договорни
фондове и др.), подават заявления само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник.
В случай че търговото предложение се приема в офис на Посредника, е необходимо да се
представят следните допълнителни документи:
– Акционерите – български граждани и граждани на други държави – членки на
Европейския съюз представят документ за самоличност в оригинал;
– Акционерите – граждани на трети държави представят паспорт за влизане в страната в
оригинал;
– Законните представители представят документ за самоличност или съответно паспорт в
оригинал, както и:
1. За акционери – местни юридически лица – удостоверение за актуално състояние,
издадено от Търговския регистър или за регистрация по БУЛСТАТ, в случай че
акционерът – местно юридическо лице не е вписан във водения от Агенция по
вписванията Търговски регистър, издадено не по-рано от 2 седмици преди датата на
подаване на волеизявлението – оригинал или нотариално заверено копие;
2. За акционери – чуждестранни юридически лица – удостоверение за актуално
състояние, извлечение от чуждестранен регистър или друг подобен документ,
издаден не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на волеизявлението,
легализирано с апостил или по друг законосъобразен ред, придружен с превод на
български, изготвен от заклет преводач, от който е видно най-малко
наименованието, адреса и седалището на акционера – чуждестранно юридическо
лице и регистрационен номер, както и лицата, които имат право да го представляват
– оригинал или нотариално заверено копие. В случай, че съгласно практиката в
съответната държава удостоверението или извлечението не съдържа данни за
лицата, които имат право да представляват съответния акционер – чуждестранно
юридическо лице – удостоверение, издадено от чужд нотариус в държавата по
регистрация на акционера – чуждестранно юридическо лице, удостоверяващо, че
лицата, които приемат предложението са надлежно упълномощени или
оправомощени да направят това от името на акционера – чуждестранно юридическо

лице, легализирано с апостил или по друг законосъобразен ред, придружен с превод
на български, изготвен от заклет преводач – оригинал или нотариално заверено
копие;
3. Корпоративно решение и/или друг писмен документ, свидетелстващ за спазването
на формалности, които е нужно да бъдат изпълнени съгласно съответното
приложимо право за валидното приемане на търговото предложение от акционера –
юридическо лице – оригинал или нотариално заверено копие;
– Пълномощниците представят съответен документ за легитимация (документ за
самоличност/паспорт – оригинал), оригинал или нотариално заверено копие на изрично
писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, и, ако е нотариално заверено в
чужбина – легализирано с апостил или по друг законосъобразен ред и придружено с превод
на български, изготвен от заклет преводач, както и документите, посочени по-горе в
съответствие с вида на упълномощителя (местно или чуждестранно юридическо лице).
Други документи, както следва:
– Към изявлението за приемане на търговото предложение се прилагат и удостоверителните
документи за притежаваните безналични акции от капитала на Дружеството – депозитарна
разписка или извлечение от клиентска подсметка при инвестиционен посредник – оригинал.
Необходимо е и нареждане от акционера до обслужващия го инвестиционен посредник за
прехвърляне на посочения в заявлението брой акции към подсметка при Посредника (освен
ако акциите не се водят вече по клиентска подсметка към сметката на Посредника в
Централния депозитар).
Писмените заявления и документите се приемат в офиса на ИП „София Интернешънъл
Секюритиз“ АД на адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Г. С. Раковски” № 140, ет. 4,
всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в срока за приемане на Търговото предложение.
В случай че търговото предложение се приема чрез друг инвестиционен посредник,
последният изпраща на Посредника незабавно, но не по-късно от края на работния ден по
факс/електронна поща копие от заявлението за приемане на търговото предложение.
Инвестиционният посредник предава на Посредника оригиналното заявление най-късно до
изтичане на срока за приемане на търговото предложение с приложени нотариално заверени
копия от документи за легитимация и представителна власт. Заявлението следва да е
подписано от акционера (или лице, което има право да го представлява), от лице по чл. 65,
ал. 1 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници (лица, предлагащи финансови инструменти; брокери на
финансови инструменти; инвестиционни консултанти; управителите, изпълнителните
членове на управителния орган или прокуристите на инвестиционния посредник) и от
служител на звено „Нормативно съответствие” в инвестиционния посредник, приел
заявлението.
Заплащането на цената се извършва в срок от 7 (седем) работни дни след сключване на
сделката.
Сделката по придобиване на акции на Дружеството в резултат на приемане на търговото
предложение се счита сключена към момента на изтичане на срока за неговото приемане,
съответно на удължения от Предложителя срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК (ако има такъв)
или при конкурентно търгово предложение (ако има такова) – на съответно удължения срок

на всички търгови предложения с най-късно изтичащия срок измежду тях (съгласно чл. 21,
ал. 2 и 3 от Наредба № 13), и ако до този момент акционерът, приел търговото предложение,
не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.
Цената за закупените акции от акционерите на Дружеството, приели Предложението, ще
бъде заплатена в срок от 7 (седем) работни дни след сключване на сделката с превод по
обща банкова сметка в лева за съхранение на клиентски парични средства на
инвестиционния посредник на съответния акционер (за акционери, приели Предложението
чрез инвестиционен посредник) или, съответно, по банкова сметка в лева в България,
посочена от съответния акционер (за акционери, приели Предложението пряко и са
посочили банкова сметка) или в брой при спазване на законовите ограничения съгласно
Закона за ограничаване на плащанията в брой (за акционери, приели Предложението пряко,
които не са посочили банкова сметка). На следващия работен ден след изтичане на срока за
заплащане на акциите, акционерите, приели Предложението, ще могат да получат цената на
акциите си, придобити от Търговия предложител.
Акционерите, приели Предложението чрез обслужващия ги инвестиционен посредник,
получават дължимата им сума чрез този посредник, съответно разплащания с акционерите,
чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, се извършват чрез
съответната банка депозитар или банка попечител.
Акционер, който е приел Предложението, но не е получил цената за акциите си, има право
да получи цената за своите акции в период от 5 години след датата, на която изтичат 7
(седем) работни дни от сключване на сделката.
Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на заявлението
за приемане на търговото предложение ще зависи от тарифата или от предвидените
комисиони на инвестиционния посредник, чрез който се подава волеизявлението за
приемане, като комисионата на упълномощения инвестиционен посредник, събирана от
приелите директно при него търговото предложение акционери, ще бъде 1% върху сумата
на сделката, но минимум 1 лев. В посочената комисиона са включени разходите и
комисионите, които се събират от „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“
АД, както и банковите такси за превода. ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД няма
да събира комисиона от акционери, приели предложението чрез друг инвестиционен
посредник.
Търговото предложение и документите към него са достъпни за акционерите на интернет
страниците на „Марицатекс“ АД: https://www.maritzatex.com/balance.php, на дружествотомайка на Търговия предложител: https://doverie.bg/за-инвеститори/новини, на
упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД:
https://sis.bg/category/aktsenti/novini/, както и в информационната агенция “X3news.com“:
http://www.x3news.com/?page=Company&target=InsiderInformation&BULSTAT=115025302
&MESSAGE_TYPE=2.

