
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на
емисия варанти от Алфа България АД, София, България,

8 Март 2022 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Алфа България АД 
(ALFB„БФБ – София“ АД) уведомява, че Алфа България АД, със седалище и адрес на 
управление гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Емил Берсински №:12, 
ЕИК 200845765, LEI код 4851002MLIC8SPXVGU62, на основание чл. 89т от ЗППЦК, уведомява 
всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица относно стартиране на 
първично публично предлагане на емисия варанти. Варантите са с ISIN код BG9200001220. 
Проспектът на емисията е одобрен с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за 
финансов надзор. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проспекта на 
интернет страницата на КФН, на интернет страницата на Алфа България АД (www.alpha-

bulgaria.com), на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова 

Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg/) .

Броят на предлаганите ценни книжа е 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона 
осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин) варанта.

Минималният брой варанти, който трябва да бъде записан за да бъде емисията успешна е 
160 000 000 варанта.

Всяко заинтересовано лице може да запише 165 варанта за всяко притежавано 1 право.

Емисионната цена на един варант е 0.002 лева. Всички варанти дават право на 
притежателите си да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на Алфа България 
АД по определена към момента стойност на упражняване в размер на 1,00 лев. Правото за 
записване на акции може да се упражни в срок до 5 години по реда описан в проспекта на 
емисията. Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на 
публичното предлагане. Датата, на която най-рано могат да бъдат записани варанти от 
настоящата емисия е третият работен ден след изтичането на 5 работни дни след 
публикуването на настоящото съобщение по 89т. Началната дата, от която започва да тече 
срокът за прехвърлянето на правата е третият работен ден, следващ изтичането на 5 
работни дни от началната дата на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърлянето 
на правата е 5 работни дни, след началната дата за прехвърляне на права. В случай, че 
срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и 
договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен 
ден. Срокът за записване на варанти изтича 5 работни дни след изтичане на срока за 
прехвърляне на правата. Не се допуска записване на варанти преди началния и след 
крайния срок за записване на варнати. Сроковете за прехвърляне на правата и записване 
на варантите могат да бъдат удължени еднократно от Алфа България АД до 60 дни, като се 
внесат съответните поправки в настоящия Проспект. Съгласно чл. 89л от ЗППЦК, Алфа 
България АД незабавно обявява в КФН и публикува на интернет страниците на емитента и



на инвестиционния посредник, съобщение за удължаване на срока на подписката. Моля, на
основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация.
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Приложение I: Решение №742-Е/07.10.2021г. г. на Комисията за финансов надзор;

Приложение II: Проспект за публично предлагане на варанти от 23.08.2021 г.




