График
на
увеличението на капитала на „Кепитъл Консепт Лимитед” АД

Дата

Събитие

21.03.0216 ................. Дата на Извънредно Общо събрание на притежателите на варанти, на
което е гласувано за упражняване на правата по варантите чрез
увеличение на капитала на Дружеството.
21.03.0216 ................. Решение на Съвета на директорите на Дружеството приема решение,
на основание чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, да
увеличи капитала на ККЛ, чрез издаване на до 1,375,000,000 брой
обикновени акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат
записани от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001154.
Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти
да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност
да упражнят това право.
28.03.2016 ................. Дата на вписване на решението за увеличаване на капитала в
Търговския регистър.
29.03.2016 ................. Дата на публикуване на решението за увеличаване на капитала в 2
ежедневника.
05.04.2016 ................. Последна дата за придобиване на варанти, които дават правото за
участие в увеличението на капитала.
Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като
упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти найкъсно 7 дни след по-късната дата между датата на оповестяване на
решението в Търговския регистър и публикуването му във в-к „Капитал
Дейли“, в-к „Новинар”, на интернет страницата на Дружеството и на
интернет страницата на обслужващия инвестиционен посредник.
06.04.2016 ................. Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез
записване на акции.
Срокът за упражняване на варантите е 15 работни дни.
Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях,
следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите
като подаде заявка за записване на акции от увеличението на капитала
на Дружеството – Емитент и заплати емисионната стойност на
записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до
инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на
Eмитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен
посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са
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регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна
изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ
увеличението на капитала.
Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време
на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник,
обслужващ увеличението на капитала, както следва: Бул. “Княз
Александър Дондуков” №125, ет.1, ап.1, телефон: +359 (2) 944 02 17,
лице за контакт: Росен Георгиев, от 10:00 до 17:00часа.
26.04.2016 ................. Крайна дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез
записване на акции.
26.04.2016 ................. Крайна дата за плащане на емисионната стойност на записаните акции
по набирателната сметка.
28.04.2016 ................. Съветът на директорите на Дружеството ще констатира:
●
●
●

Броя упражнени варанти, срещу които са подадени заявления за
записване на акции на Дружеството.
Точния размер на увеличаването на капитала в следствие на
упражняване на варанти чрез записване на акции.
Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на
записаните акции.

29.04.2016 ................. Дружеството уведомява КФН за провеждането на подписката и
резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при
упражняването на варантите и записването на акциите, след което
увеличението на капитала на Дружеството се вписва в Търговския
регистър
След вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър,
„Централен депозитар” АД извършва регистрация на акциите от
увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението
на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението
и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.
Дружеството е длъжно в 7-дневен срок от вписване на увеличението на
капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия
акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. З от ЗКФН, след което да поиска
допускането й за търговия на регулиран пазар на „БФБ-София” АД.
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