
 
 
До обществеността 
 
До Комисия за финансов надзор 
ул. "Будапеща" № 16 
1000 - гр. София 
 

 До БФБ АД 
ул. “Три уши” № 10 
1303 - гр. София 
 

     
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

за резултатите от отправено търгово предложение от  „А.Р.У.С. Холдинг“ АД, ЕИК 104700759, към 
акционерите на „Свилоза” АД, ЕИК 814191178 

 
 
На основание чл. 157 от ЗППЦК, чл. 37 от Наредба № 13 на КФН и сключения между търговия 
предложител и „ПФБК“ ЕООД договор, уведомяваме, че срокът за приемане на търговото 
предложение от „А.Р.У.С. Холдинг“ АД към акционерите на „Свилоза” АД изтече на 07.01.2019 г., 
като резултатите от него са следните: 

Дружество, обект на предложението: „Свилоза” АД, ISIN код: BG11SVSVAT11 

Предложител: „А.Р.У.С. Холдинг“ АД, ЕИК 104700759  

Упълномощен инвестиционен посредник: “Първа финансова брокерска къща” ЕООД 

Брой  физически лица приели предложението: 202 лица /459 388 акции/; 

Брой юридически лица приели предложението: 20 лица /613 616 акции/; 

Предлагана цена за една акция:  5.50 лв. /пет лева и петдесет ст./. 

В резултат на приключилото търгово предложение, търговият предложител „А.Р.У.С. Холдинг“ АД 
притежава пряко и непряко 30 688 878 броя поименни акции с право на глас, представляващи 
96.64% от капитала и гласовете в общото събрание на „Свилоза” АД.  

Предложителят е достигнал в резултат на търговото предложение пряко и непряко 95 на сто от 
гласовете в общото събрание на публично дружество. 

Условия и ред, при които е възможно да бъдат осъществени правата по чл. 157а и 157б ЗППЦК, 
включително изрично посочване на цената, определена в съответствие с чл. 157а, ал. 3 ЗППЦК: 

Съгласно чл. 157а. (1) от ЗППЦК лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички 
акционери с право на глас, придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, 
ал. 2 ЗППЦК най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, има 
право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на 
глас на останалите акционери. Член 149, ал. 3, 4 и 12 ЗППЦК се прилага съответно. 
(2) Предложението за изкупуване се одобрява от комисията. 
(3) Предлаганата от лицето по ал. 1 цена трябва да е най-малко равна на цената: 
1. предложена по търговото предложение, с което е достигнат прагът по ал. 1, когато отправянето му 
е било задължително; 
2. предложена по търговото предложение, с което е достигнат прагът по ал. 1, когато отправянето му 
е било доброволно и при условие че лицето по ал. 1 е придобило не по-малко от 90 на сто от 
акциите с право на глас, предложени с това търгово предложение; 
3. определена съгласно чл. 150, ал. 6 и 7 ЗППЦК- в останалите случаи. 
(4) За издаване на одобрение лицето по ал. 1 представя в комисията предложение за изкупуване, 
което съдържа данните по чл. 150, ал. 2, т. 1 - 4, 6, 8, 10, 12 и 13 ЗППЦК. Член 150, ал. 4 и 5 
ЗППЦК се прилага съответно. 
(5) Комисията се произнася в срок 14 дни от получаване на заявлението за издаване на 
одобрение. Членове 152 и 153 ЗППЦК се прилагат съответно. 
(6) В тридневен срок от издаване на одобрението лицето по ал. 1 е длъжно да представи 
предложението на дружеството и регулирания пазар, на които акциите на дружеството са допуснати 
до търговия, и да го публикува съгласно чл. 154 ЗППЦК. 



(7) Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни 
дни от публикуване на предложението. 
 
Съгласно чл. 157б. (1) от ЗППЦК всеки акционер има право да изиска от лицето, което е придобило 
пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК най-малко 95 на сто от 
гласовете в общото събрание на публично дружество в резултат на търгово предлагане, да изкупи 
неговите акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение. 
Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от 
него акции. В този случай чл. 157а, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. 
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането. 
 

Цената, определена в съответствие с чл. 157а, ал. 3 ЗППЦК, е най-малко равна на 5.50 лв. /пет лева 
и петдесет ст./. 
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