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ПОКАНА 

 

До притежателите на варанти на Кепитъл Консепт Лимитед АД  

от емисия с ISIN код BG9200001154 

 

Съветът на директорите („СД“) на Кепитъл Консепт Лимитед АД („ККЛ“), със седалище и адрес на 

управление гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда 

МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, с ЕИК: 200478388, със свое решение от 14.03.2016г. свиква чрез покана 

извънредно Общо събрание на притежателите на варанти на ККЛ с ISIN код BG9200001154 

(„ОСВ“), на основание получена молба с входящ №23/14.03.2016, от Бест Уел Кепитал Инвестмънт 

Лимитид, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в 

Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2209338, със седалище и адрес на 

управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг 

(„Варантьор“), притежател на 41,250,000 варанти, представляващи 3.00% от варантите на Кепитъл 

Консепт Лимитед АД, и съгласно процедура от Проспект за публично предлагане на варанти, 

потвърден с Решение на КФН № 348 – E / 07.05.2015г., което ще се състои на 21.03.2016г. от 12:00 

часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, при следния дневен ред: 

 

1. Преглед и дискутиране на движението на цената на обикновени акции на ККЛ на 

регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса – София” АД, за 

последните 12 месеца 

Изпълнителният директор Пуи Сзе Джози Лок ще представи справка за движението на цената на 

издадените от Дружеството обикновени акции (акции от същия клас като базовия актив на 

варантите) на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса – София” АД, за 

последните 12 месеца преди датата на извънредното Общо събрание на притежателите на 

варанти. 

Изпълнителният директор Пуи Сзе Джози Лок отговаря на всякакви въпроси на притежателите на 

варанти във връзка с представеното движение на акциите. 

 

2. Приемане на решение за упражняване на правата по варантите 

Проект за решение: 

Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата да 

запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на ККЛ, чрез издаване на 1,375,000,000 брой 

обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и 

емисионна стойност 5.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат 

записани от притежателите на варанти. 
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3. Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на 

капитала под условие 

Проект за решение: 

Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под 

условие, което да се извърши на основание чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, 

в което притежателите на варанти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и 

условия съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 

348 – E / 07.05.2015г., а именно: 

 Притежателите на варанти имат право на записване на акции от предстоящо увеличение на 

капитала на Дружеството. 

 Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции 

срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. 

Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от 

увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до 

падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на 

емисията неупражнените права по варантите се прекратяват. 

 Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на варантите, Съветът 

на директорите на ККЛ, оповестява решението за увеличението на капитала, началния и 

крайния срок за упражняване на варантите, чрез записване на акции, както и другите 

съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното 

изречение в Търговския регистър, публикува го в два централни ежедневника – в-к „Капитал 

Дейли” и в-к „Новинар”, както и на интернет страниците на Емитента и на избрания да 

обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник. 

 Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по 

варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 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. Тази дата е и Началната дата, на 

която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции. 

 Срок за упражняване на варантите - 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. 

 

4. Разни 
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Поканват се всички притежатели на варанти да присъстват на извънредно Общо събрание на 

притежателите на варанти, лично или чрез упълномощен представител.  

Право да участват в Общото събрание на притежателите на варанти имат лицата, вписани в 

регистъра, воден от „Централен депозитар” АД, като притежатели на варанти, 7 дни преди датата 

на събранието на притежателите на варанти, или към 14.03.2016. 

Към датата на свикване на Общото събрание на притежателите на варанти, общият брой варанти, 

които имат право да участват и гласуват в Общото събрание на притежателите на варанти е 

1,375,000,000. 

Тази покана, заедно с писмените материали към нея, се публикува на интернет страницата на 

Емитента и във в-к „Капитал Дейли” и в-к „Новинар”, както и се изпраща в КФН, „Централен 

депозитар” АД и „Българска фондова борса – София” АД. 

Писмените материали свързани с ОСВ са на разположение на притежателите на варанти и на 

адрес: гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда 

МЕГАПАРК, ет. 5, всеки работен ден от 9:00-17:00 от публикуването на поканата до приключването 

на ОСВ. Материалите се получават от притежателите на варанти срещу документ за самоличност, 

а от пълномощниците на притежателите на варанти – срещу представяне на изрично писмено 

пълномощно, оригинала на което остава в архива на Дружеството. В случай, че притежателят на 

варанти е юридическо лице, материалите се получават от законния представител на юридическото лице, чрез 

представяне на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ, издаван от съответната 

юрисдикция по регистрацията на юридическото лице, от който да е видно кой е представляващия. 

Притежателите на варанти имат право да поставят въпроси по време на ОСВ. 

Всеки притежателите на варанти или пълномощник може в деня на събранието да прави 

предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСВ и крайният срок за 

упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на 

ОСВ.  

Регистрацията на притежателите на варанти за участие в ОСВ ще се извършва от 11:00 часа. 

Притежателите на варанти – юридически лица, се представляват от законните си представители, 

които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ 

за самоличност. Притежателите на варанти – физически лица, се легитимират с документ за 

самоличност. 

Притежателите на варанти имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да 

участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да 

представлява притежател на варанти в общото събрание, ако притежателя на варанти изрично е 

посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите 

права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както притежателя на варанти, 

когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с 

инструкциите на притежателя на варанти, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може 

да представлява повече от един притежателя на варанти в ОСВ. В този случай пълномощникът 

може да гласува по различен начин по варантите, притежавани от отделните притежатели на 

варанти, които той представлява. Пълномощното за участие в ОСВ трябва да бъде писмено, 

изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на Поканата-Образец, предоставена към 

материалите за настоящето ОСВ. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено. 
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Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му 

пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, са нищожни. 

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на 

български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

Всеки, който представлява притежател на варанти в ОСВ следва да уведоми за това Дружеството 

и да представи на адреса на Дружеството: гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско 

шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, оригинал на пълномощното, въз основа на което 

ще се осъществи представителството, най-късно при започване на регистрацията за участие в 

общото събрание в 11:00 часа на 21.03.2016. В срока по предходното изречение Дружеството може 

да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно 

съобщение, изпратено на електронен адрес: blagovestapugyova@ccl-bg.com. Към електронното 

съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по 

образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен 

подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от 

упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на 

притежател на варанти на ОСВ е приложен към писмените материали за ОСВ и може да бъде 

получен по предвидения за тях ред. 

Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни 

чрез електронни средства за ОСВ. 

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. 

На събранието присъстват упълномощен член на СД на ККЛ и Директорът за връзки с 

инвеститорите на Дружеството. 

Решенията на ОСВ се приемат с мнозинството от гласовете на представените на събранието 

притежатели на варанти. 

Събранието е валидно и на него могат да се вземат решения, ако са представени 1/2 от 

издадените и неупражнени варанти. 

При липса на кворум, ОСВ ще се проведе законно, независимо от представените варанти, на 

28.03.2016 от 12:00 ч., на същото място: гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ 

№ 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, при същия дневен ред и проекти за решения и при 

същите изисквания и процедура за регистрация.  

 

  

mailto:blagovestapugyova@ccl-bg.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

Извадка за реда за упражняване на варантите (т.12 от Проспект за публично предлагане на 

варанти на ”Уелкъм Холдингс” АД, потвърден от Комисията за финансов надзор с решение 

№ 348 – E / 07.05.2015г.). 

------ 

12. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИТЕ /ПРАВО НА 
ЗАПИСВАНЕ НА БАЗОВИЯ  ИНСТРУМЕНТ/  

Притежателите на варанти могат да упражнят правото си, срещу заплащане на определената в 
този Проспект емисионна стойност акции, в размер на 5.00 лв. за една акция. 

Правото за записване на акции от увеличението на капитала на „Уелкъм Холдингс” АД може да се 
упражни в срок до 6 години. За начало на срока по предходното изречение се счита датата, на 
която емисията варанти е регистрирана в „Централен депозитар” АД. Срокът изтича на съответния 
ден на 6-тата календарна година, а ако този ден е неприсъствен (неработен)  – на първия следващ 
присъствен (работен) ден. 

За да реализира правото си притежателят на варанта, е необходимо да е изпълнен следният 
фактически състав: 

а) Решение на притежателите на варанти за упражняване на правата по варантите, взето с 
мнозинство от гласовете на представените на събранието притежатели на варанти. 

По искане на притежателите на варанти, представляващи не по-малко от 3% (41,250,000 броя 
варанти в случай, че няма неупражнени варанти) от издадената емисия или съответно 
притежаващи остатъчния (неупражнен) размер на емисията, ако до този момент са упражнени над 
97% от издадените варанти, Съветът на директорите на „Уелкъм Холдингс” АД в 14-дневен срок от 
получаване на искането свиква събрание на притежателите на варанти. Събранието на 
притежателите на варанти се свиква чрез покана, публикувана във в-к „Капитал Дейли”, в-к 
„Новинар” и на интернет страницата на Дружеството най-малко 5 календарни дни преди датата на 
провеждане на събранието.  

Поканата за свикване на Общото събрание на притежателите на варанти и материалите за 
събранието се оповестяват на обществеността чрез интернет страницата на Емитента, 
използваната от Дружеството медия и се изпращат в КФН, „Централен депозитар” АД и „Българска 
фондова борса – София” АД, едновременно с публикуването на поканата в посочените 
ежедневници. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на 
притежателите на варанти трябва да бъдат предоставени на разположение на последните, по 
адреса на управление на Дружеството, най-късно до публикуването на поканата във в-к „Капитал 
Дейли” и в-к „Новинар”. 

Поканата за свикване на събранието съдържа най-малко данни за фирмата и седалището на 
Дружеството, мястото, датата и часа на събранието, информация за формалностите, които следва 
да бъдат изпълнени, за да може притежателите на варанти да упражнят правото си на глас, 
включително за формата за упълномощаване, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане 
от лицата, поискали свикването на събранието, и предложенията за решения, направени от 
същите лица в искането за свикване на общото събрание на притежателите на варанти. В случай 
че в направеното от притежателите на варанти искане за свикване на събранието не е включено 
приемане на решение за упражняване на правата по варантите, такова се включва в поканата от 
Съвета на директорите на „Уелкъм Холдингс” АД. Към поканата следва да се приложи справка за 
движението за едногодишен период, предхождащ датата на свикване на събранието, или 
съответно за периода от датата на провеждане на предходното събрание на притежателите на 
варанти, ако такова е проведено преди по-малко от година преди свикването на това събрание на 



Page 6 of 9 
 

притежателите на варанти, на цената на издадените от Дружеството обикновени акции (акции от 
същия клас като базовия актив на варантите) на регулирания пазар, организиран от „Българска 
фондова борса – София” АД. 

Правото да участват в Общото събрание на притежателите на варанти имат лицата, вписани в 
регистъра, воден от „Централен депозитар” АД като притежатели на варанти 7 дни преди датата на 
събранието на притежателите на варанти. 

Събранието е валидно и на него могат да се вземат решения, ако са представени 1/2 от 
издадените и неупражнени варанти. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано 
от 7 дни след датата на първото, датата за което се посочва в поканата за свикване на събранието, 
и то е валидно, независимо от представения на него капитал.  

Решението за упражняване на правата по варантите се приема с мнозинството от гласовете на 
представените на събранието притежатели на варанти. 

На събранието присъстват упълномощен член на Съвета на директорите на „Уелкъм Холдингс” АД 
и Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството. 

Упълномощеният член на Съвета на директорите на „Уелкъм Холдингс” АД е длъжен да представи 
пред притежателите на варанти справка за средната цена, за последната търговска сесия преди 
датата на събранието, на акциите на Дружеството, които са от същия клас, като базовия актив на 
варантите, на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса – София” АД, както и 
становище дали варантите са в пари или извън пари и становището на Съвета на директорите на 
„Уелкъм Холдингс” АД по предложението за вземане на решение за упражняването на варантите. 

За заседанието се води протокол от директора за връзка с инвеститорите на „Уелкъм Холдингс” 
АД, който предоставя протокола от заседанието на събранието на притежателите на варанти на 
Съвета на директорите на „Уелкъм Холдингс” АД. 

Ако 3 месеца преди падежа на емисията в Съветът на директорите не е получено искане за 
свикване на събрание на притежателите на варанти, Съветът на директорите взема решение за 
свикване на събрание на притежателите на варанти, като в този случай решение на събранието на 
притежателите на варанти не е необходимо. 

Съветът на директорите на Емитента оповестява съобщение за предстоящото увеличение на 
капитала в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, и публикува в два централни 
ежедневника – в-к „Капитал Дейли” и в-к „Новинар”, както и на интернет страниците на Емитента и 
на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник. 

б) Решение на Съвета на директорите на „Уелкъм Холдингс” АД за увеличаване на капитала 
на Дружеството под условие, че новите акции бъдат записани от притежателите на 
варантите от настоящата емисия. 

В срок до 7 дни след получаване на протокола от заседанието на събранието на притежателите на 
варанти, на което е взето решението за упражняване на правата по варантите, съответно не по-
късно от 3 месеца преди настъпване на падежа на емисията, СД на „Уелкъм Холдингс” АД следва 
да вземе решение за увеличение на капитала на Дружеството, чрез издаване на съответен на броя 
на неупражнените към момента на вземане на решението варанти брой обикновени, поименни, 
безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 5.00 
лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на 
варанти. 

Протоколът от заседанието на СД, на което е взето решение за увеличаване на капитала на 
„Уелкъм Холдингс” АД се представя в КФН, Българска фондова борса - София АД и „Централен 
депозитар” АД, до края на работния ден, следващ деня на провеждането на заседанието, а когато 
то подлежи на вписване в Търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на 
узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. 
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Решението на СД на „Уелкъм Холдингс” АД не поражда задължение за притежателите на варанти 
да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. 
Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението 
на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при 
съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по 
варантите се прекратяват. 

Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на варантите, Съветът на 
директорите на „Уелкъм Холдингс” АД, в съответствие с изискването на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК 
оповестява съобщение за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на 
варантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. 
Емитентът оповестява съобщението по предходното изречение в Търговския регистър, публикува 
го в два централни ежедневника – в-к „Капитал Дейли” и в-к „Новинар”, както и на интернет 
страниците на Емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен 
посредник. 

Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по 
варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 7 дни след по-късната дата между датата на 
оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър и публикуването 
му във в-к „Капитал Дейли“, в-к „Новинар”, на интернет страницата на Емитента и на интернет 
страницата на обслужващия инвестиционен посредник. Тази дата е и Началната дата, на която 
могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции. 

В решението на СД се определя срок от 15 работни дни, в който могат да бъдат упражнени 
варантите, считано от началната дата за упражняване на правата по варантите. В случай, че 
решението на СД за увеличаване на капитала е взето в хипотезата, в която не се изисква решение 
на притежателите на варанти по буква „а“ по-горе, срокът за упражняване на варантите е не по-
кратък от 15 работни дни и изтича на падежа на емисията. 

Крайната дата за прехвърляне на варанти от настоящата емисия е най-късно 7 дни след по-
късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК в 
Търговския регистър и публикуването му във в-к „Капитал Дейли“, в-к „Новинар” и публикуването на 
интернет страницата на Емитента и на облужващия инвестиционен посредник. 

в) Изрично изявление от страна на притежателя на варанти, че желае да упражни 
притежаваните от него варанти, като запише съответния брой акции от увеличението на 
капитала на Дружеството. 

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 регистрирани варантите 
на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, 
обслужващ увеличението на капитала. 

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от 
тях лице, като към писмената заявка се прилагат: 

■ удостоверение за актуално състояние на заявителите - юридически лица. Чуждестранни 
юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи. 

■ документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото 
лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за 
самоличност. 

■ копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител/ 
респ. пълномощника на юридическото лице. 
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■ нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при 
подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив 
пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на 
пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по 
съответния ред документи. 

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, 
копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално 
заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа 
за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност. 

По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, 
„Централен депозитар” АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подсметка. 

Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална 
набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението, което Съветът на 
директорите на Дружеството публикува, относно решението за увеличение на капитала, съгласно 
т. б, по-горе. 

Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на 
записваните от тях акции най-късно до изтичане на срока за записване на акциите. 

Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното 
приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Уелкъм Холдингс” 
АД в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. 

Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба №38 за изискванията към дейността на 
инвестиционните посредници, при подаване на заявка за записване на акции, притежателите на 
варанти следва да представят доказателства пред инвестиционния посредник, че са заплатили 
емисионната стойност на записваните акции. 

г) Успешно приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала на 
Дружеството в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. 

Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции. 

В 3-дневен срок от приключване на подписката „Уелкъм Холдингс” АД 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 
„Уелкъм Холдингс” АД се вписва в Търговския регистър. 

След приключване на подписката и 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. 

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към 
сметката в ЦД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на 
акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху 
закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски 
подсметки. 

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен 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. 

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „Уелкъм Холдингс” АД 
свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД. Всеки акционер може да 
подаде поръчка за продажба на акциите, до лицензиран инвестиционен посредник, а всеки 
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инвеститор, желаещ да закупи акции на „Уелкъм Холдингс” АД – поръчка за покупка, при спазване 
изискванията на Наредба № 38. 

Правата по варантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се 
прекратяват поради неупражняване. 

 


