
 
Изх. № 2/13.01.2020  г. До  
  Комисия за финансов надзор 
  БФБ АД 
  Обществеността  
  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

от „Премиер фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882, 
седалище и адрес на управление:  

гр. Варна, район р-н Одесос, ул. “Цар Асен” No 5, ет. 2,  
 
Относно: чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 
за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран 

пазар на ценни книжа и за разкриването на информация 
 
 

Уважаеми госпожи и господа, 
  

В съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от 
Наредба № 2, с настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на 
подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на 
„Премиер Фонд“ АДСИЦ. 

Подписката бе проведена, съгласно решение на Съвета на директорите на 
дружеството от 17.05.2019 г. за увеличаване на капитала от 650 000 лв. на                   
1 800 000 лв. чрез издаване на нови 1 150 000 броя обикновени поименни 
безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна 
стойност 10.50 лв. всяка.  

Бе изготвен Проспект за публично предлагане на акции, представен на 
Комисия за финансов надзор и потвърден с Решение № 1019-E от 12.09.2019 г.  

Срокът на предлагане бе удължен с 59 дни с решение на Съвета на 
директорите на дружеството от 12.11.2019 г. 

 
Резултатите от публичното предлагане са, както следва: 
 Дата на приключване на подписката - 10.01.2020 г.; 
 Общ брой предложени за записване акции – 1 150 000 броя обикновени 

поименни безналични акции с право на глас всяка; 
 Общ брой записани акции – 1 499 999 броя; 
 Сума, получена срещу записаните акции – 12 074 989.50 лв.; 
 Размер на всички разходи по публичното предлагане, включително за 

възнаграждения и таксите, платени на КФН – 15 430 лв.*  
 

*Част от таксите и възнагражденията предстои да бъдат платени 
 
В резултат на проведената процедура капиталът на Дружеството се 

увеличава от 650 000 лв. на 1 799 999 лв. Увеличението на капитала е заявено за 
вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

 
При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, 

спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите. 
 

 
Гр. Варна 
13.01.2020 г. 
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