
КАК МОГА ДА УЧАСТВАМ В ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА 

АКЦИИ НА „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД  НА 14.07.2022Г.? 

 

 

 

ДАННИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО 

 Публично предлагане на до 43 636 броя обикновени, безналични, поименни, 

свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на „Бии Смарт 

Текнолоджис“АД 

 Борсов код на временната емисия акции, предмет на предлагането: BEE1 

 

КАК ДА УЧАСТВАМ, АКО НЕ СЪМ КЛИЕНТ НА ИП „ПФБК“ ЕООД 

 Трябва да сключа договор за инвестиционни услуги с ИП „ПФБК“ ЕООД 

следвайки Процедура клиенти на водещия мениджър по емисията 

 Мога да участвам и през друг инвестиционен посредник, с който имам вече 

сключен договор или имам намерение да сключа договор  

 Превеждам паричните средства, за които желая да запиша акции от 

предлагането по банкова сметка на ИП „ПФБК“ ЕООД или на друг инвестиционен 

посредник, чрез който съм избрал да  участвам 

 Подавам поръчка за участие при водещия мениджър - ИП „ПФБК“ ЕООД или 

при инвестиционния посредник, чрез който съм избрал да участвам 

 

Видове поръчки 

 Пазарна поръчка – съдържа броя акции, които искам да запиша, но не съдържа 

цена. Акциите, които ще запиша ще са на предварително определената фиксирана 

емисионна стойност на предлагането от 27.50 лева за акция. 

 Лимитирана поръчка – съдържа броя акции, които искам да запиша и цена от 

27.50 лева за акция. 

Как подавам поръчка през водещия мениджър ИП „ПФБК“ ЕООД 

Мога да подам поръчка директно чрез електронната платформа за търговия Comans 

Web Trading Platform на ИП „ПФБК“ ЕООД или на място в офиса на ИП „ПФБК“ ЕООД – 

гр. София, ул.“Енос“№2, ет.4. Поръчките за участие могат да бъдат до размера на 

паричните средства, които са налични по клиентска подсметка при ИП „ПФБК“ ЕООД. 

https://www.ffbh.bg/bg/how-to-become-a-client-retail


Кога подавам поръчка 

Мога да подам поръчка, да я модифицирам или да я отменя чрез електронната 

платформа за търговия Comans Web Trading Platform на ИП „ПФБК“ ЕООД от 09:30 до 

13:59 часа местно време на датата на провеждане на аукциона – 14.07.2022г. 

Подаването на поръчка на място в офиса на ИП „ПФБК“ ЕООД може да стане до 13:59 

часа местно време на датата на провеждане на аукциона – 14.07.2022г.  

Метод на определяне на окончателната емисионна стойност: 

Трябва да имам предвид, че всички удовлетворени поръчки ще се изпълнят на 

фиксираната цена на аукциона – 27.50 лева за акция. При подадени поръчки, 

надвишаващи общото количество на предлаганите акции, всички поръчки ще бъдат 

удовлетворени на пропорционален принцип, независимо от вида на поръчката – 

пазарна или лимитирана или времето на подаване, чрез използване на „метода на най-

големия остатък“. Методът допуска разпределяне на до една допълнителна акция на 

база на най-големия остатък, а при поръчки с еднакъв остатък – на база време на 

въвеждане на съответните поръчки Потенциалните инвеститори могат да намерят 

подробно описание на метода на следния адрес: https://download.bse-sofia.bg/BSE-

Rules/BEAM/IPO_Auction_description_largest_remainder_method.pdf 

 
Разходи при участие в публичното предлагане чрез ИП „ПФБК“ ЕООД 

Разходите ми за участие са съгласно тарифата на ИП „ПФБК“ ЕООД, неразделна част от 
моя договор за инвестиционни услуги с водещия мениджър 
 
Кога ще разбера колко акции съм придобил 

Първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на 

провеждане на IPO аукциона 

Кога ще започне вторичната търговия с акциите 

Акциите ще бъдат регистрирани за търговия на Пазар за растеж на МСП BEAM след 
успешното приключване на предлагането 
 
Начало на вторична търговия с придобитите на аукциона акции от временната емисия– 
приблизително няколко дни след успешното приключване на предлагането 
 
Акциите от постоянната емисия акции на Дружеството ще се търгуват след вписване на 
увеличението на капитала в Търговския Регистър и последващата им регистрация на 
Пазар за растеж на МСП BEAM - около 1 месец след успешното приключване на 
предлагането 
 
 

https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/BEAM/IPO_Auction_description_largest_remainder_method.pdf
https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/BEAM/IPO_Auction_description_largest_remainder_method.pdf

