Съобщение за медиите:

ОТ ДНЕС АГРО ФИНАНС АДСИЦ СЕ ВКЛЮЧВА В ИНДЕКСА BG REIT
София, 13/03/2008г. От днес едно от най-големите и най-бързо развиващите се
АДСИЦ у нас – Агро Финанс АДСИЦ (AGROF), вече официално е част от индекса BG
REIT. Това става ясно след като на 6 март т.г. СД на БФБ-София АД взе решението.
Индексът BG REIT, включва само най-големите дружества със специална
инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя, които към
момента и след присъединяването на Агро Финанс АДСИЦ вече са общо 11.
„Приемането на Агро Финанс АДСИЦ в индекса BG REIT на БФБ - София е
резултат от повишената ликвидност по позицията и добрия фрий-флоут. Основно
предимство на включването ни в този индекс е, че акциите на Агро Финанс ще попадат
по-често в полезрението както на българските, така и на чуждите институционални
инвеститори”, сподели Огнян Калев, изпълнителен директор на дружеството.
Агро Финанс АДСИЦ отговаря на всичките условия, необходими за да бъде
една емисия включена в BG REIT. Пазарната капитализация на дружеството за
последната една година надхвърля 21.7 млн. лева, а общият оборот, реализиран от
емисии за същия период, е над 2.4 млн. лева. Също така според решение на
Комисията по индексите, през следващия тримесечен период фрий-флоутът на Агро
Финанс АДСИЦ (т.е. общият брой акции в акционери, притежаващи не повече от пет на
сто от гласовете в общото събрание на емитента) ще бъде 31,91%.

***
Информация за BG REIT индекс
Базисна дата: 03 септември 2007 г.
Базисна стойност: 100
Описание: BG REIT e индекс, базиран на пазарната капитализация, коригирана с фрийфлоута и се състои от акциите на дружества със специална инвестиционна цел за
секюритизация на недвижими имоти или земя.
Пазарната капитализация се определя като произведение от броя на емитираните акции и
съответната цена на последна сделка за деня.
В индекса могат да се включват емисии, търгувани на регулирания пазар, всяка отговаряща
на следните условия:
1. да се е търгувала на пазар, организиран от Борсата не по-малко от 3 (три) месеца преди
включването й в индекса. В случаите, когато дадена емисия е преминала за търговия между
различни сегменти, за начална дата на търговията се приема датата й на първа
котировка;
2. да има пазарна капитализация, не по-малка от 5 000 000 (пет милиона) лева;
- Оборотът, реализиран с емисията през последната една година, да не по-малък от 1 500
000 (един милион и петстотин хиляди) лева или броят на сделките, сключени с акции от
емисията през последната една година, да не е по-малък от 750 (седемстотин и петдесет);
3. Фрий-флоутът (общият брой акции в акционери, притежаващи не повече от 5 (пет) на
сто от гласовете в общото събрания на емитента), да е равен на поне 15 (петнадесет) на
сто от размера на емисията;

