Проспект за публично предлагане на акции на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ

РЕЗЮМЕ
ЧАСТ ПЪРВА НА ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ
НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ
Bulgarian Receivables Fund SPE
(учредено като акционерно дружество със специална инвестиционна цел
съгласно законите на Република България)
Настоящото резюме е изготвено според изискванията за оповестяване, наречени
„Елементи“ на приложение XXII на Делегиран регламент (ЕС) № 486/2012 на
Комисията. Резюмето съдържа всички изисквани елементи за оповестяване за този
тип ценни книжа и емитент. Тъй като някои елементи не са приложими за този тип
ценни книжа, те няма да бъдат посочени и в тази връзка е възможно да липсват
елементи или номерацията на елементите да съдържа пропуски.
28.05.2018 г.
Раздел А – Въведение и предупреждения към инвеститорите
Прил. от
Регламент
(ЕС)
809/2004 г. Елемент

Всички

А.1

Всички

А.2

Резюме

Оповестяване на информация
Настоящото резюме следва да бъде възприемано като въведение към
Проспекта за публично предлагане на акции на „Български фонд за
вземания ” АДСИЦ.
Всяко решение за инвестиране в ценните книжа на Емитента следва да се
основава на задълбочен прочит на целия Проспект от страна на
инвеститорите. В техен интерес е преди да вземат инвестиционно
решение да се запознаят в детайли с Документа за предлаганите ценни
книжа и Регистрационния документ, които заедно с Резюмето
представляват Проспект за публично предлагане на ценни книжа.
Проспектът съдържа цялата информация, съобразена с особеностите на
Емитента и ценните книжа, които са обект на публично предлагане,
която е необходима на инвеститорите за точна оценка на финансовата
позиция на Емитента, неговите активи и пасиви, икономическото и
финансовото му състояние, финансови резултати и перспективи за
развитие, както и правата, свързани с ценните книжа.
Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта
информация, съгласно съответното национално законодателство, за
ищеца инвеститор може да възникне задължение за заплащане на
разноски за превод на Проспекта преди образуването на съдебното
производство.
Само лицата, отговорни за изготвянето на Резюмето, включително негов
превод, носят гражданска отговорност за вреди, причинени от
съдържаща се в него невярна, неточна или подвеждаща информация, или
такава, която противоречи на останалите части на Проспекта, както и ако
четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата
информация, която да подпомогне инвеститорите при вземането на
решение дали да инвестират в предлаганите ценни книжа.
Не е приложимо
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Раздел Б – Информация за Емитента „Български фонд за вземания” АДСИЦ
Прил. от
Регламент
(ЕС)
809/2004 г. Елемент
1

Б.1

1

Б.2

1

Б.3

Резюме

Оповестяване на информация
Наименованието на дружеството е „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА
ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, като се изписва еквивалентно на латиница
„BULGARIAN RECEIVABLES FUND“ SPE.
„Български фонд за вземания” АДСИЦ е акционерно дружество със
специална инвестиционна цел, учредено на 18.10.2017 г. в град София и е
вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията на
15.12.2017 г. с ЕИК 204909069, с неограничен период на съществуване и
с едностепенна система на управление.
Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Средец“, ул. „Георги С. Раковски“ № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3.
Адресът за кореспонденция е същият.
Приложимото към дейността на Дружеството право е българското.
Предметът на дейност на Български фонд за вземания, така както е
определен в неговия устав, включва: набиране на парични средства чрез
издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във
вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.
Към датата на Проспекта активната дейност на „Български фонд за
вземания ” АДСИЦ все още не е започнала.
Съгласно чл. 8 от Устава, основната инвестиционна цел на Дружеството
е нарастване на стойността на инвестициите и получаване на текущ
доход при контролиране на риска, включително и чрез диверсификация
на портфейла от вземания.
Инвестиционни цели на Дружеството са:
• Запазване и нарастване пазарната цена на акциите, издадени от
Дружеството;
• Осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен
дивидент;
• Осигуряване на ликвидност на инвестицията на акционерите чрез
приемане на акциите на Дружеството за търговия на регулиран пазар.
С оглед постигане на инвестиционните си цели, Съветът на директорите
на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, подпомогнат от опита на
обслужващото дружество, ще разглежда възможности за придобиване на
вземания само след като е извършен преглед и анализ на всички
съществени фактори, съответстващи на възприетите критерии за избор
на вземания.
При придобиване на нови вземания Дружеството ще поддържа политика
на:
- Защита интересите на акционерите чрез осигуряване на доходност от
дивиденти на инвестицията им в акции на Дружеството;
- Универсалност по отношение на видовете длъжници по придобитите
вземания или портфейли от вземания;
- Разнородност по отношение на секторната принадлежност от
икономиката на кредиторите, чиито вземания придобива Дружеството;
- Пълна документална обезпеченост, обоснованост и доказуемост на
придобиваните вземания;
- Придобиване на обезпечени и необезпечени вземания или портфейли от
вземания;
- Консервативен подход при определяне цената на придобиване на
вземания или портфейл от вземания.
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Б.4

Независимо от кратката си история стремежът на дружеството е да
предлага конкурентни условия при покупко - продажбата на вземания,
базирани както на постоянния анализ на тенденциите на пазара, така и на
професионализма, с който разполага екипа на дружеството.
Основните фактори за поддържане на конкурентоспособността на
Дружеството са както следва:
При покупка на вземания:
- Използване на надеждна информация при проучване на
платежоспособност, пълно проучване на обезпеченията, наличие на
надежден партньор за събиране на вземанията с широко
представителство в страната;
- Диверсификация, чрез инвестиране в различни сфери на пазара на
вземания;
- Професионализъм и квалификация на обслужващото дружество.
При привличане на ресурс:
- Защита интересите на инвеститорите чрез стремеж за поддържане на
постоянни на резултати, висока доходност и постигане на прогнозите;
- Диференциран риск за инвеститорите вследствие широкия спектър от
видове секюритизирани вземания – банкови, застрахователни,
лизингови, междуфирмени, публични.
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ не предвижда ограничения
относно вида вземания за секюритизиране. Дружеството може да
инвестира в обезпечени и необезпечени вземания, като вида на
обезпеченията не е ограничен – приемат се всички видове обезпечения,
допустими съгласно българското законодателство, включително (но не
само) ипотеки върху недвижими имоти, реални или особени залози
върху движими вещи, вземания, предприятия, налични и безналични
ценни книжа, и др. Дружеството може да придобива всякакви видове
вземания, включително и бъдещи, към местни физически и/или
юридически лица, възникнали по силата на гражданско-правни и
търговски сделки, както и вземания по заповедни ценни книжа (записи
на заповед, менителници, и др.), деноминирани в лева или чуждестранна
валута.
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ развива своята дейност в Р.
България. Реализацията на Дружеството е свързана с цялостната
икономическа ситуация в страната, успешното прилагане на движещите
пазара икономически реформи, растежа на брутния вътрешен продукт и
нарастващата покупателна способност на българските потребители.
Тенденциите в сектора на дружествата за секюритизация на вземания се
определят главно от следните фактори: тенденциите на банковата
система, тенденциите в кредитния пазар (лизинговия пазар и пазара на
потребителски кредити), както и от основните тенденции в развитието на
облигационния пазар в България, имащи отношение към дейността на
Дружеството.
Сравнително ниската степен на кредитно проникване в сравнение с
наложените световни стандарти, едновременно с усиленото проникване в
сферата на финансовите услуги на чуждестранни компании и най-вече на
такива от държави членки на Европейския съюз са базови предпоставки
пазарът на кредитни услуги да нарасне с бързи темпове в рамките на
следващите няколко години.
Очакванията са за трайна тенденция в подобряване показателите
свързани с кредитирането и намаляване на необслужваните вземания и
лошите кредити.
Финансирането под формата на лизинг заема значителен дял от пазара на
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кредитни продукти и силно нараства през последните години. Разраства
се и гамата на лизинговите продукти, които са достъпни за потребителя.
Характерни за българския кредитен пазар, са предлаганите широки
възможности в сферата на кредитирането, които, обаче, са свързани с повисок кредитен риск. Макроикономическата стабилност, корелацията на
лихвените равнища в страната с тези в Еврозоната, както и засилената
конкуренция в банковата сфера доведе до значително понижение на
лихвените маржове в страната. Допълнително, бурното икономическо
развитие доведе до относително високо ниво на инфлацията. Върху
лихвените нива оказват влияние много фактори и затова е трудно да се
даде точна прогноза. Те следват тенденциите на основните лихвени
индикатори в Еврозоната, макроикономическите показатели и пазарни
фактори в България. Очаква се лихвените проценти през 2018 година да
останат на същите нива. Очакванията на Дружеството са и през
следващата година пазарът да продължи да се движи от тенденциите в
жилищното кредитиране, където лихвите ще са конкурентни.
За да гарантират финансовата си стабилност и във връзка с нарастващите
възможности на този вид финансиране, редица банки прибягват до
емитиране на облигации. Поради възможността депозитите да бъдат
изтеглени по всяко време при поискване от депозанта, независимо от
срочността им, предлагането от страна на банките на депозити с подълъг срок, дори при по-неизгодни за тях лихви, не винаги успява да
реши проблема с разминаването между срочността на предоставените
заеми и привлечените депозити.
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ ще развива своята дейност в
условията на конкурентен пазар с либерализирани ценови механизми.
1
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Б.5

Б.6

Емитентът не е част от група, включително няма дъщерни дружества.
Към датата на настоящия документ, лицата които притежават пряко над
5% от капитала на Емитента са:
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ” АД, с ЕИК
201814769, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Г. С. Раковски“ № 132, вх. „А”, ет. 1, ап. 4,
представлявано от Силян Славов Иванов – изпълнителен директор.
- Брой акции - 200 000, % от капитала - 40,00
„ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД, с ЕИК 200741300,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 19, ет. 1, ап. 5, представлявано от Иван
Илиев Янев – изпълнителен директор.
- Брой акции - 130 000, % от капитала - 26,00
ДОГОВОРЕН ФОНД „КОМПАС ПРОГРЕС“, с БУЛСТАТ 175271276,
адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет.
2, организиран и управляван от Управляващото дружество „КОМПАС
ИНВЕСТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията за
вписвания с ЕИК 175194972, със седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, представлявано заедно от
Ивайло Красимиров Ангарски и Милена Иванова Александрова,
- Брой акции -170 000, % от капитала - 34,00
Общо Брой акции - 500 000, Общо % на капитала 100,00.
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Представените по-долу избрани финансови данни за Дружеството се
основават на одитирания годишен финансов отчет към 31.12.2017 г. и
неодитирания междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.
Дружеството е учредено с акционерен капитал от 500 хил. лв. като към
31.12.2017 г. активите му се състоят от парични средства в размер на 500
хил. лв., а към 31.03.2018 г. техния размер е 481 хил. лв.
Таблицата по-долу представя информация за компонентите на нетната
печалба/загуба на Дружеството, на база одитиран годишен финансов
отчет към 31.12.2017 г. и неодитирания междинен финансов отчет към
31.03.2018 г.:
(в хил. лв.)
Показател
31.12.2017 31.03.2018
Приходи, в т. ч.
Нетни приходи от продажби
Разходи, в т. ч.
Разходи за външни услуги
Разходи за персонал
Печалба/загуба преди разходи за данъци
Печалба/загуба от продължаващи дейности
Печалба/загуба
Нетен доход на акция

0
0
(1)
0
(1)
(1)
(1)
(1)
-

0
0
(21)
(13)
(8)
(21)
(21)
(21)
-

Източник: Български фонд за вземания АДСИЦ
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Б.7

За 2017 г. и към 31.03.2018 г. дружеството не е извършвало дейност и
няма приходи. Начислените разходи за възнаграждение за 2017 г. са 1
хил. лв. и резултат на което Дружеството отчита нетна загуба от 1 хил.
лв. към 31.12.2017 г. Начислените разходи за външни услуги - 13 хил. лв.
и за възнаграждения по договор за управление и контрол - 8 хил. лв.
формират отрицателния финансов резултат от 21 хил. лв., който
Дружеството отчита като нетна загуба към 31.03.2018 г. Като разходи за
външни услуги през периода са отчетени платените такси (включително
на КФН), разходи за одит, възнаграждение на обслужващото дружество
и други.
Таблицата по-долу показва основните групи на активи и пасиви на
Дружеството, съгласно одитирания годишен финансов отчет към
31.12.2017 г. и неодитирания междинен финансов отчет към 31.03.2018
г.:
(в хил. лв.)
31.03.2018
Показател
31.12.2017
А. Нетекущи активи
Б. Текущи активи
в т. ч.
Пари и парични еквиваленти
Общо активи А+Б
В. Собствен капитал
в т. ч.
Основен капитал
Финансов резултат
Г. Текущи пасиви
Общо пасиви и собствен капитал В+Г

0
500

481

500

481

500
499

481

500
(1)
1
500

500
(22)
3
481

478

Източник: Български фонд за вземания АДСИЦ
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1

Б.9
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Б.10

Пасивите/задълженията на дружеството в размер на 1 хил. лв. към
31.12.2017 г. представляват задължения във връзка с начислени
възнаграждения по договори за управление и контрол за периода
15.12.2017 г. – 31.12.2017 г. Към 31.03.2018 г. пасивите/задълженията са
3 хил. лв. и представляват задължения във връзка с начислени
възнаграждения по договори за управление и контрол към 31.03.2018 г.
От края на последния отчетен финансов период, за който е предоставена
историческа финансова информация в Регистрационния документ
(31.03.2018 г.) не е настъпила значителна промяна в търговската позиция
на Емитента или неговото финансово състояние.
Тъй като „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ е
новоучредено дружество, не е изготвяна проформа финансова
информация.
Емитентът не е изготвял прогнози и не прави допускания за прогнозни
или приблизителни стойности на печалбите.
През периода, обхванат от историческата финансова информация, няма
изразено квалифицирано мнение от страна на независимия одитор на
Дружеството.
За разглеждания исторически период, както и към датата на този
документ, Дружеството декларира, че по негово мнение, оборотният
капитал е достатъчен за настоящите нужди на Емитента, включително
Емитентът е разполагал и разполага с достатъчно оборотен капитал за
нуждите на бизнеса си.
Към 31.03.2018 г. задълженията на Емитента са в размер на 3 хил. лв.,
които са негарантирани и необезпечени. Дружеството няма гарантирани
и обезпечени задължения.
Към датата на проспекта дружеството няма задължения.

3

Б.11

Показател към 31.03.2018 г.
А. Нетекущи активи
Б. Текущи активи
в т. ч.
Пари и парични еквиваленти
Общо активи А+Б
В. Собствен капитал
в т. ч.
Основен капитал
Финансов резултат
Г. Текущи пасиви
Общо пасиви и собствен капитал В+Г

-

Резюме

от Б.12
до Б.50

(в хил. лв.)
0
481
481
481
478
500
(22)
3
481

Не е приложимо
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Раздел В – Информация за ценните книжа
Прил. от
Регламент
(ЕС)
809/2004 г. Елемент
Оповестяване на информация
3
В.1
Предмет на публично предлагане съгласно решение на учредителното
събрание на акционерите на Емитента от 18.10.2017 г. са общо до 1 000
000 (един милион) броя обикновени акции с номинална и емисионна
стойност от 1 (един) лв./акция и от един и същи клас със
съществуващите: обикновени, поименни, безналични, свободно
прехвърляеми, с право на глас, право на дивидент и на ликвидационен
дял, всяка от първоначалното увеличение на капитала на Дружеството.
ISIN код на емисията акции на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ,
както и на акциите от настоящата емисия, е BG1100001186.
Акциите ще се предлагат само в Република България и няма да са
предмет на международно предлагане.
3

В.2

1

В.3

3

В.4

Резюме

Български лева (BGN).
Към датата на този документ, капиталът на „Български фонд за
вземания” АДСИЦ е 500 000 (петстотин хиляди) лв., разпределен в 500
000 (петстотин хиляди) броя обикновени безналични поименни свободно
прехвърляеми акции, с номинална стойност от 1 (един) лв., от един и
същи клас и с еднакви права към притежателите си. Всички
съществуващи акции са платени изцяло.
При 100% записване на новата емисия от акции, капиталът на Емитента
се очаква да се повиши до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди)
лв., състоящ се от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди)
обикновени поименни безналични свободно прехвърляеми акции с
номинална стойност от 1 (един) лв./акция.
Всяка от Новите акции ще предоставя на притежателя си следните права:
1. Право на дивидент – правото на акционер да получи част от чистата
печалба на Дружеството, съразмерна на участието му в капитала на
същото и при наличието на определените в закона предпоставки
Дружеството е длъжно по закон да разпредели като дивидент най-малко
90 на сто от печалбата си, формирана съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ.
Законът забранява на Дружеството да капитализира подлежащата на
разпределяне като дивидент печалба. Съгласно чл. 115в ЗППЦК, правото
да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като
акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, на което е приет годишния
финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ЦД
предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената
дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да
получи дивидент, след надлежната му легитимация;
2. Право на глас - всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото
събрание на акционерите на Дружеството. Правото на глас в публичното
дружество се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание;
3. Право на пропорционално закупуване на новоиздадени акции от
същия клас – право на записване на част от новите акции при
увеличение на капитала на Дружеството, съразмерна на притежаваните
акции до увеличаването.
4. Право на дял от печалбата – разпределението на дивиденти е
единствен способ за непряко разпределяне на дял от печалбата или част
от нея и се осъществява единствено с решение на общото събрание;
7
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3

Резюме

В.5

5. Право на ликвидационен дял – правото на акционер да получи,
съразмерен на участието си в капитала на Дружеството дял от
остатъчното му имущество, при ликвидация на същото;
6. Допълнителни права:
• Право на участие в управлението, чрез решаване на въпросите от
компетентността на ОСА;
• Право на информация, в това число и правото на предварително
запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и
свободното им получаване при поискване.
7. Малцинствени права – акционери, притежаващи заедно или
поотделно не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на
Дружеството, разполагат със следните права:
а) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за
обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или
бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на
прокуристите на дружеството;
б) да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на
контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на
дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
в) да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване
на техен представител да свика общо събрание по определен от тях
дневен ред;
г) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече
включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а
от Търговския закон.
Правото на акционерите притежаващи над 5 на сто от капитала на
дружеството да искат включване на точки в дневния ред на ОСА не се
прилага, когато в дневния ред е включена точка, чийто предмет е вземане
на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по предходното
изречение нямат право да включват в дневния ред на ОСА нови точки за
вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.
Уставът на Дружеството не предвижда ограничения върху или условия
за свободната прехвърляемост на акциите от капитала на Дружеството.
Издадените акции могат да се прехвърлят свободно, без ограничения,
според волята на притежателя им и по реда, предвиден в ЗПФИ, Наредба
№ 38, Правилника за дейността на „БФБ – София“ АД и Правилника на
ЦД.
Акциите могат да бъдат залагани чрез регистрация на особен залог в ЦД.
Инвестиционен посредник няма право да изпълни нареждане за
сключване на сделка за прехвърляне на акции, ако е декларирано или ако
установи, че финансовите инструменти - предмет на нареждането за
продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в
депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е
наложен запор. Забраната по отношение на заложени финансови
инструменти не се прилага в следните случаи:
а) приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично
съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е
изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за
особените залози случаи;
б) залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за
особените залози.
Забраната по отношение на поръчка за продажба на финансови
инструменти, които не са налични по сметка на клиента, не се прилага в
случаите, когато инвестиционният посредник осигури по друг начин, че
финансовите инструменти, предмет на продажбата, ще бъдат доставени
8
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към деня на сетълмент на сделката, както и в други случаи, определени с
наредба.
След успешното приключване на подписката от увеличението на
капитала, Дружеството ще поиска емисията да бъде вписана в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и с цел търговия на регулиран пазар ще
подаде заявление за допускането на емисията акции до търговия на
регулиран пазар – „БФБ – София“ АД. Емисията от акции, която е
предмет на публичното предлагане, ще бъде търгувана само в Република
България.
Дружеството е длъжно по закон да разпредели като дивидент най-малко
90 на сто от печалбата си, формирана съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ.
Законът забранява на Дружеството да капитализира подлежащата на
разпределяне като дивидент печалба. Съгласно Устава на Дружеството и
закона, то е длъжно да изплати дивидентите на акционерите в срок до 12
месеца от края на съответната финансова година.

3

В.6

1

В.7

-

от В.8 до
В.22
Не е приложимо

Раздел Г – Информация за рисковете
Прил. от
Регламент
(ЕС)
809/2004 г. Елемент

Оповестяване на информация
1. Кредитен риск.
2. Риск от забавяне на плащанията.
3. Риск от предсрочно изплащане на закупените от Дружеството
вземания.
4. Лихвен риск.
5. Риск, свързан с кредитоспособността на самото дружество.
6. Ликвиден риск.
7. Валутен риск.
8. Риск, свързан със стопанската конюнктура.

1

Г.1

9. Риск, свързан с кратката история на Дружеството.
10. Риск, свързан с конкуренцията на пазара.
11. Риск, свързан с възможност да измине известен период от време
между привличането на средства и придобиването на вземания.
12. Риск от промяна в данъчното законодателство в сектора.
13. Оперативен риск.
14. Риск от неетично и незаконно поведение.
15. Риск от напускане на ключови служители.
16. Риск, свързан с евентуален недостиг на средства за изплащане на
дивиденти.
17. Риск от неуспешно приключване на публичното предлагане.

1

Резюме

Г.2

1. Регулационен риск.
2. Риск от забавен икономически растеж.
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3. Кредитен риск.
4. Лихвен риск.
5. Валутен риск.
6. Инфлационен риск.
7. Риск, свързан с влияние и последствия от финансови кризи.
8. Политически риск.
9. Други системни рискове.
1. Ценови риск.
2. Ликвиден риск.
3. Инфлационен риск.
4. Валутен риск.
3

Г.3

5. Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа.
6. Риск от разводняване на стойността на акциите.
7. Риск за миноритарните акционери.
8. Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденти.
9. Риск от промяна на данъчното облагане на инвестициите в ценни
книжа.

-

от Г.4
до Г.6

Не е приложимо

Раздел Д – Информация за предлагането

Прил. от
Регламент
(ЕС)
809/2004 г. Елемент

Оповестяване на информация
При успешност на публичното предлагане на емисията от увеличението
на капитала на “Български фонд за вземания “ АДСИЦ и записване и
заплащане на всички предложени акции нетните постъпления за
Емитента ще бъдат в размер на 982 000 лв. Разходите за публичното
предлагане са в размер на 18 000 лв.
Вид разходи (приблизителни) в лева

3

Резюме

Д.1

ТЪКСИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕ,
ЛИЦЕНЗИРАНЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА
КАПИТАЛА НА ДСИЦ
За подаване на заявление за обявяване на актове
в Търговския регистър
Възнаграждение на Инвестиционния посредник
Такса на Комисия за финансов надзор за
издаване на лиценз на ДСИЦ
Публикации на съобщение за увеличение на
капитала
Обявяване на съобщение за увеличение на

ОЧАКВАН
РАЗХОД
40 лв.
3 000 лв.
5 400 лв.
2 000 лв.
20 лв.
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капитала в Търговския регистър
Такса на „Централен депозитар” АД за
присвояване на ISIN код на емисия акции
Такса на „Централен депозитар” АД за
присвояване на ISIN код на емисия права
Такса за регистрация на емисия права в
„Централен депозитар” АД (min)
Такса за регистрация на емисия акции в
„Централен депозитар” АД (min)
Такса на „БФБ – София“ АД за допускане до
търговия на пазар на акциите
Вписване в Търговския регистър на
увеличаването на капитала
ОБЩО (min)
ГОДИШНИ ТАКСИ
На Комисия за финансов надзор - за общ
финансов надзор на ДСИЦ
На „Централен депозитар” АД - за съхранение и
поддържане на данните за емисията безналични
финансови инструменти, при максимум 500
акционера
На „БФБ – София“ АД - за поддържане на
регистрацията на емисии (зависи от пазарната
стойност на емисията)
ОБЩО (min)
ОБЩО (max)

72 лв.
72 лв.
1 002 лв.
1 002 лв.
500 лв.
15 лв.
13 123 лв.

1 600 лв.
624 лв.

min. 1 000 лв.
max. 3 000 лв.
16 347 лв.
18 347 лв.

Посочените еднократни разходи във връзка с увеличението на капитала
възлизат на 0.0193 лв. на акция при максимално увеличение на капитала
(при записани 1 000 000 акции) и 18 347 лв. на акция при минимално
увеличение на капитала (при записана само 1 акция) и се поемат изцяло
от „Български фонд за вземания“ АДСИЦ.

3

Резюме

Д.2а

Настоящото първично публично предлагане се извършва на основание
взето решение от учредителното събрание на акционерите на „Български
фонд за вземания” АДСИЦ, проведено на 18.10.2017 г. Решението за
първоначалното увеличение на капитала е взето в изпълнение на
разпоредбата на чл. 5, ал. 3, чл.13 и § 2 от ЗДСИЦ. Решението предвижда
първоначално увеличаване на капитала на дружеството от 500 000
(петстотин хиляди) лева на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди)
лева чрез издаване на нови 1 000 000 (един милион) обикновени акции,
всяка една с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев от същия клас
акции като акциите, записани на учредителното събрание. Очакваната
нетна сума на постъпленията от предлагането, при условие, че бъде
записан целия размер на предлаганата емисия акции, след приспадане на
разходите по неговото извършване е в размер на 982 000 лв. При
успешно приключване на увеличението на капитала, намеренията на
мениджмънта на Дружеството са средствата от тези постъпления да
бъдат използвани за финансиране на бъдещи инвестиции от Емитента,
11
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-

Д.2б

3

Д.3

Резюме

независимо от това дали ще бъде набран изцяло предвидения с
увеличението капитал.
Не е приложимо
На основание чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦ, при първоначалното увеличаване
на капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ се издават права.
Съгласно §1, т.3 от ЗППЦК правата са „ценни книжа, даващи право за
записване на определен брой акции във връзка с взето решение за
увеличение на капитала на публично дружество”. Във връзка с
разпоредбите на ЗДСИЦ и на основание решение на Учредителното
събрание на акционерите на „Български фонд за вземания” АДСИЦ,
срещу всяка акция от увеличението се издава 1 право. Съгласно чл. 13,
ал. 3 от ЗДСИЦ при първоначалното увеличение на капитала на
дружеството разпоредбите на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК и чл. 194 ТЗ не се
прилагат, т. е. правата за участие в увеличението на капитала не се
издават на съществуващите акционери, а се предлагат изцяло от
упълномощения инвестиционен посредник за публична продажба.
Тъй като срещу всяка една нова акция от увеличението „Български фонд
за вземания” АДСИЦ издава едно право по смисъла на §1, т. 3 от
ЗППЦК, общо срещу 1 000 000 (един милион) акции от увеличението на
капитала Дружеството издава 1 000 000 (един милион) права, като всяко
едно право дава право да се запише една акция от увеличението на
капитала с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев. Правата се
прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия
документ.
Съотношението между издаваните права и една нова акция е
право/акции – 1/2.
Цялата емисия права се предлага изцяло от избрания да обслужва
увеличението на капитала инвестиционен посредник – ИП „Капман” АД,
гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три
уши“, № 8, ет. 6.
Инвестиционният посредник извършва публично предлагане на емисията
права на регулиран пазар, а именно на основния пазар на „БФБ–София”
АД, сегмент за права. Съветът на директорите на „Български фонд за
вземания” АДСИЦ публикува съобщение за публичното предлагане,
началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на
акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН
потвърждение, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта,
както и други данни, определени с наредба на КФН. Съгласно чл. 92а от
ЗППЦК съобщението се публикува най-малко на интернет страницата на
информационна агенция – медия, която осигурява ефективното
разпространение на регулираната информация до обществеността във
всички държави членки („Investor.bg“), както и на интернет страницата
на инвестиционния посредник „Капман“ АД, участващ в предлагането,
най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на
прехвърлянето на правата и записването на акциите. Съобщението за
предлагането може да бъде публикувано само ако Комисията за
финансов надзор е потвърдила Проспекта. Датата на публикуване на
съобщението се смята за начало на публичното предлагане.
Начало на продажба (търговия) на правата: Последният ден от
изтичането на 7 (седем) дни, считано от най-късната от датите:
публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а
ЗППЦК на интернет страницата на информационна агенция – медия,
която осигурява ефективното разпространение на регулираната
информация до обществеността във всички държави членки
(„Investor.bg“), и на интернет страницата на упълномощения
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инвестиционен посредник „Капман“ АД. Очаква се началната дата на
подписката и на борсовата търговия с права да е около 06.07.2018 г.
Краен срок за продажба на правата: Крайният срок за прехвърляне на
правата съгласно чл. 13, ал. 7 и § 2 от ЗДСИЦ във вр. чл. 112б, ал. 4 от
ЗППЦК е четиринадесетият ден от началната дата за прехвърляне на
правата (очаквано около 20.07.2018 г.). Съгласно правилника на
„Българска фондова борса – София“ АД (БФБ) последната дата за
търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за
прехвърляне на права.
Място, условия и ред за прехвърляне на правата: Прехвърлянето на
правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се
извършва на пазара на права на „БФБ–София” АД. Правата се предлагат
за продажба от упълномощения инвестиционен посредник – „Капман”
АД. Права могат да предлагат за продажба и лица, които са закупили
права на „БФБ-София” АД, чрез подаване на поръчка за продажба до
съответния инвестиционен посредник - член на „БФБ-София” АД, при
когото е разкрита сметката за права на това лице. Правата се закупуват
от инвеститорите на борсата чрез подаване на поръчка за покупка до
инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права
по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на
„Централен депозитар” АД.
Сумите, получени от продажбата на правата, постъпват по специална
сметка, открита от „Централен депозитар” АД, и не могат да се ползват
до вписване на увеличението на капитала на дружеството в търговския
регистър при Агенцията по вписванията. В началото на всеки работен
ден от подписката „Централен депозитар” АД публично оповестява
информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
Начална дата за записване на акции: Началната дата съвпада с датата, от
която започва предлагането на правата - последният ден от изтичането на
7 (седем) дни, считано от най-късната от датите: публикуването на
съобщението на интернет страницата на информационна агенция –
медия, която осигурява ефективното разпространение на регулираната
информация до обществеността във всички държави членки
(„Investor.bg“) и на интернет страницата на упълномощения
инвестиционен посредник.
Краен срок за записване на акции: Крайният срок за записване на
акции от притежателите на права съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗДСИЦ и чл.
112б, ал. 5 от ЗППЦК е петнайсетият работен ден, след изтичането на
срока за прехвърляне на правата (очаквано около 10.08.2018 г.).
Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за
записване на акции.
Възможност за удължаване на сроковете за предлагане на правата и
акциите: Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда
принципната възможност срокът на подписката да бъде удължен
еднократно, като се внесат съответните поправки в проспекта и се
уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока по местата
на подписката и в средствата за масово осведомяване. В този случай
последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.
Дружеството не възнамерява да удължава или намалява определените
по-горе срокове за записване на акциите.
Възможност за намаляване/ увеличаване на броя на предлагани те
акции: Не се допуска записването на повече акции от предвидените в
решението на акционерите за първоначално увеличение на капитала. На
основание чл. 13, ал. 8 от ЗДСИЦ, първоначалното увеличение на
капитала се извършва до размера на записаните акции. Капиталът на
Резюме
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Д.6

Дружеството ще бъде увеличен, ако е записана и платена поне 1 (една)
нова акция и най-много 1 000 000 (един милион) нови акции.
Минимален и максимален брой акции, които могат да бъда записани
от едно лице: Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и
най-много такъв брой, който е равен на придобитите права.
Условия и ред за записване на акциите, включително условия за
попълване на формуляри и представяне на документи от инвеститорите;
условия, ред и срок за оттегляне на заявлението (поръчката) за записване
на акциите: Под записване на акции по смисъла на §1, т. 11 от
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК се разбира безусловно и
неотменяемо волеизявление за придобиване на акциите в процеса на
тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност.
Записването на акции се извършва като за целта притежателите на права
подават заявки по образец при упълномощения инвестиционен
посредник „Капман” АД, гр. София или при инвестиционните
посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят
клиентските сметки за притежаваните от тях права. При подаване на
нареждане до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските
сметки на лицето, се прилагат съответните разпоредби на Наредба № 38
на КФН. Инвестиционните посредници водят дневници при спазване на
изискванията на Наредба № 38 на КФН.
Записването на акции се извършва чрез подаване на писмена заявка по
образец (поръчка), която е съобразена с нормативните изискванията.
Няма съществен интерес за предлаганата емисия, нито е налице
потенциален конфликт на интереси.
Настоящите акционери на “Български фонд за вземания ” АДСИЦ няма
да предлагат за продажба акции в процеса на настоящото публично
предлагане. На Емитента не е известно да съществуват блокиращи
споразумения.
Стойността на собствения капитал на „Български фонд за вземания”
АДСИЦ, съгласно одитирания годишен финансов отчет към 31.03.2018
г.е 478 хил. лв. Съответно, балансовата стойност на акция според
посочения отчет е: 0,956 лв.
Ако допуснем, че Новите Акции биха били издадени към 31 март 2018 г.,
балансовата стойност на акция към 31 март 2018 г. ще бъде 0,973 лв.
Изчисленията са направени на база одитирания годишен финансов отчет
и на база издаване на 1 000 000 Нови акции по Емисионна стойност от 1
лв. на Нова Акция (след приспадане на разходите по Предлагането – 18
хил. лв., т.е. на база собствен капитал в размер на 1 460 хил. лева) при
максимален размер записани и платени нови акции. Тези изчисления
показват, че не е налице разводняване на балансовата стойност на Акция
за съществуващите акционери при максимален размер записани и
платени нови акции, тъй като балансовата стойност на една акция
ще се повиши с 0,017 лв. или с 1,8% - което е антиразводняване.
При минимален размер записана и платена 1 брой нова акция, стойността
на собствения капитал към 31 март 2018 г. ( 460 хил. лв.) би намалял с
извършените разходи по предлагането ( 18 хил. лв.) и би се увеличил с
емисионната стойност на записаната и платена 1 нова акция ( 1 лв.), т.е.
ще бъде 460,001 хил. лева, а броят на акциите – 500 001. Следователно
балансовата стойност на една акция на дружеството ще бъде 0,920 лв. В
този случай е налице разводняване на балансовата стойност на Акция за
съществуващите акционери в размер на 0,036 лв. или 3,8%
Ако съществуващите акционери в Дружеството не участват в
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увеличаването на капитала и не закупят и упражнят Права (като запишат
Нови акции), а същите бъдат закупени и упражнени от други лица, то
участието в капитала на съществуващите акционери като процентен дял
ще се разводни. Така например, ако даден акционер към датата на този
Проспект притежава 5000 акции, представляващи 1% от капитала на
Дружеството, не запише Нови акции, то след увеличението на капитала,
при максимален размер записани и платени нови акции, той ще запази
същия брой акции, но процентният им дял в капитала и гласовете в
общото събрание на акционерите на Емитента ще се намали с 3 пъти и
ще стане 0,333% (ако всички предлагани Нови акции бъдат записани от
лица, различни от настоящите акционери).
При минимален размер записана и платена 1 брой нова акция, за
съществуващ акционер, който не е записал акцията, процентният му дял
в капитала и гласовете в общото събрание условно няма да се промени
(при 5000 бр. акции процентното изменение се наблюдава при петия знак
след десетичната запетая ).

Всички

Д.7

Не се предвиждат разходи за инвеститора, които да са начислени от
Емитента. Инвестиционният Посредник „Капман“ АД няма да събира
такси от потенциалните инвеститори при участието им в това
предлагане. Всеки потенциален инвеститор, който реши да подаде
поръчка за покупка през друг оторизиран посредник, следва да се
запознае с условията на съответния посредник за таксуване.
След евентуално успешно увеличение на капитала и регистрация на
акциите за търговия на пода на БФБ-София, за сметка на инвеститорите
ще бъдат разходите по сключване на сделките с акции на борсата в т.ч.
комисионни за инвестиционен посредник и други такси, ако те не са
включени в комисионната на посредника (такси на „БФБ- София” АД и
„Централен Депозитар” АД).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО, ВРЕМЕТО И НАЧИНА. ПО КОИТО МОЖЕ ДА
БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДРЕС,
ТЕЛЕФОН, РАБОТНО ВРЕМЕ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ
Инвеститорите могат да получат екземпляр от всички части от Проспекта за публично
предлагане на акции на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, както и допълнителна
информация за „Български фонд за вземания“ АДСИЦ и за публично предлаганите ценни
книжа от:
“Български фонд за вземания” АДСИЦ – гр. София, район „Средец“, ул. „Георги С.
Раковски“ № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3, Лице за контакт: Иван Янев
ИП “Капман” AД - гр. София 1301, район р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, телефон:
+359 2 40 30 200, Лице за контакт: Антон Домозетски
Всички разпространявани документи могат да бъдат получени и от „Българска фондова
борса - София” АД, след допускане на ценните книжа на Дружеството до търговия на
регулиран пазар.
„Българска фондова борса - София" АД
гр. София, ул. „Три уши“ №10 телефон: (+359 2) 937 09 34 факс: (+359 2) 937 09 46, e-mail:
bse@bse-sofia.bg
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