„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ
ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА
АКЦИИ
ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
Част ІІ от Проспекта за публично предлагане на акции
16 137 954 броя акции, вид: безналични, обикновени, поименни, свободно прехвърляеми
Идентификационен номер: BG1100039061
За 1 акция
Емисионна стойност
Номинална стойност
Възнаграждение на инвестиционните посредници,
участващи в публичното предлагане
Общо разходи по публичното предлагане
Нетни приходи от публичното предлагане

Общо за
емисията
1.20 лв. 19 365 544,80 лв.
1.00 лв. 16 137 954.00 лв.

0.0123 лв.
198 655,45*лв.
0.0134 лв.
215 539,04лв.
1.1866 лв. 19 150 005,76 лв.

* В случай, че бъдат записани всички предложени акции от увеличението на капитала. За подробности виж
Раздел Разходи по публичното предлагане от този документ.
Срок на публичното предлагане: а) начална дата за прехвърляне на права и записване на акции: първия
работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1
от ЗППЦК; б) краен срок за прехвърляне на права: първия работен ден, следващ изтичането на 14 дни от
началната дата; в) краен срок за записване на акции: първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни
дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права по б. “б”.
Инвестиционни посредници, упълномощени да обслужват първичното публично предлагане на акции на
“Агро Финанс” АДСИЦ са „Ти Би Ай Инвест” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район
Оборище, ул. Дунав №5, и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Света София №7, ет.6. и „УниКредит
Булбанк” АД, със седалище и адрес на управление гр София, пл. “Света Неделя” №7.
Проспектът съдържа цялата информация за “Агро Финанс” АДСИЦ, необходима за вземане на решение за
инвестиране в емитираните от Дружеството акции, включително основните рискове, свързани с
Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят внимателно с всички
части на Проспекта, включително този Документ за предлаганите ценни книжа и с Регистрационния
документ, преди да вземат инвестиционно решение.
_________________
Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта, включващ това Резюме, Документ за
предлаганите ценни книжа с решение 1572-Е от 28.11.2007 г., и Регистрационния документ с решение
№406-Е от 07.03.2007 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за
финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Проспекта данни..
___________________
Членовете на Съвета на директорите на “Агро Финанс” AДСИЦ, отговарят солидарно за вредите,
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за ценните книжа. Лицата по чл.34,
ал. 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди,
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а
регистрираните одитори – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

29.10.2007 г.
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КЪМ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ СА ПРИЛОЖЕНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.7 ОТ
НАРЕДБА №2 НА КФН, УКАЗАТЕЛИ ЗА РЕДА НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯТА, КАКТО В ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ТАКА И В
РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ ПОТВЪРДЕН ОТ КФН С РЕШЕНИЕ №406-Е ОТ
07.03.2007 Г.
Проспектът за публично предлагане на обикновените акции на “Агро Финанс” АДСИЦ се
състои от 3 документа: (1) Регистрационен документ, (2) Документ за предлаганите ценни
книжа, (3) Резюме на проспекта;
Регистрационният документ съдържа съществената за взимането на инвестиционно
решение информация за Дружеството, а Документа за предлаганите ценни книжа –
информация за публично предлаганите обикновени акции. В документа за Ценните книжа е
включена и актуализация на информацията за Дружеството, съдържаща се в
Регистрационния документ.
Инвестирането в предлаганите обикновени акции е свързано с определени рискове. Виж “Рискови
фактори” на стр. 5 и сл. от Резюмето, “Рискови фактори” на стр. 8 и сл. от Документа за
предлаганите ценни книжа, както и “Рискови фактори” на стр. 7 и сл. от Регистрационния
документ.

“Агро Финанс” АДСИЦ уведомява потенциалните инвеститори, че стойността на акциите
на дружеството и доходът от тях могат да се понижат. Дружеството не гарантира печалби и
съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените
средства. Инвестициите в дружеството не са гарантирани от гаранционен фонд и
предишните резултати от дейността му нямат връзка с бъдещите резултати на дружеството.
Инвеститорите могат да получат Документа за предлаганите ценни книжа
(обикновени акции), както и Регистрационния документ и Резюмето на проспекта от:
3

•

“Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, ул. “Света София” 7, ет.6; тел: +359 (2) 935-06-04,
лице за контакти: Кристина Николова – Директор за връзка с инвеститорите, от 8:30 до
17:30ч.

•

“Ти Би Ай Инвест” ЕAД, гр. София, ул. “Света София” 7, ет. 6; тел: +359 (2) 935-06-42;
лице за контакти: Ралица Пеева – Директор „Корпоративни финанси”, от 8:30 до 17:30
ч.

•

„УниКредит Булбанк” АД, гр София, пл. „Света Неделя” №7, ет.4, ст.430, тел: 359 (2)
932-01-28, лице за контакти: Йоланда Христова – Ръководител отдел „Емитиране на
акции и облигации”, от 9:00 до 17:00 ч.

Информация може да бъде получена и на интернет сайтовете на:
•

„Българска фондова борса – София” АД, гр. София, ул. Три уши 10, тел.: +359 (2) 937
09 34

•

Комисия за финансов надзор, гр. София, ул. Шар планина 33, тел. централа: +359 (2) 94
04 999
____________________
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ЗДСИЦ – Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
КФН – Комисия за финансов надзор
БФБ – “Българска фондова борса – София” АД
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1. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ. КОНСУЛТАНТИ
И ОДИТОР. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
“Агро Финанс” АДСИЦ (“Дружеството”) е акционерно дружество със специална
инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел. Дружеството функционира като
своеобразна колективна инвестиционна схема за инвестиране в недвижими имоти.
“Секюритизацията на недвижими имоти” означава, че Дружеството закупува недвижими
имоти с паричните средства, които е набрало от инвеститори чрез издаване на ценни книжа
/акции, облигации/.
“Агро Финанс” АДСИЦ е с адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. “Дунав” №5,
и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Света София” №7, ет.6. Дружеството е вписано
в търговския регистър през месец февруари 2006 г.
Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са:
• Десислава
директорите;

Иванова

• Сава Василев
директорите;

Йорданова

Савов

–

Председател

на

съвета

на

Заместник-председател

на

съвета

на

–

• Огнян Йорданов Калев – Член на съвета на директорите и
изпълнителен директор;
Дружеството не е назначавало прокурист.
Банка, където е открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност по
записаните акции на Дружеството е “Обединена Българска Банка” АД, със седалище и
адрес на управление гр. София, ул. “Света София” №5. “Обединена Българска Банка” АД е
банка депозитар на Дружеството.
Инвестиционни посредници, упълномощени да обслужват увеличението на капитала на
Дружеството, са:
• “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община
Оборище, ул. “Дунав” № 5, и адрес за кореспонденция: гр. София 1301, ул. „Св.
София” № 7, ет. 6.
•

”УниКредит Булбанк” АД, гр София, пл. “Света Неделя” №7

Правен консултант по учредяването на Дружеството, неговото лицензиране, и
увеличаване на капитала е Маруся Русева - юрист на “Ти Би Ай Инвест” ЕАД. Дружеството
използва услугите на адв. Росица Митрева – юрист на обслужващото дружество на
Емитента – „Профинет” ЕООД
При осъществяване на дейността си Дружеството ползва услугите на следните
Обслужващи дружества:
• “Ти Би Ай Консултинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София,
община Оборище, ул. “Дунав” №5, което ще осъществява управлението на имотите, правно
обслужване и счетоводната отчетност на Дружеството.
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• “Профинет" ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, район Слатина,
ж.к. Манастирска №16, ет.1, ап.3, което ще осъществява управлението на имотите, правно
обслужване и счетоводната отчетност на Дружеството.
Дружеството е избрало следния Оценител на придобиваните недвижими имоти.
• “Брайт Консулт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Д.
Несторов”, бл.119, вх. Б.
С определение от 22.01.2007 г. Софийски градски съд назначи, на основание чл. 249, ал. 1
от ТЗ във вр. чл.121 от ЗППЦК, „Агейн такт” ООД със седалище и адрес на управление:
град София 1000, бул. „Дондуков” № 52, за регистриран одитор за проверка на годишния
финансов отчет на Дружеството за 2006 г. По решение на ОС на акционерите със същия
одитор е сключен договор за одитиране на отчетите на дружеството за 2007 г. „Агейн Такт”
ООД е член на ИДЕС - Институт на дипломираните експерт счетоводители. До този
момент, одитора не е заменян.
Настоящият Документ за ценните книжа е изготвен от ИП „Ти Би Ай Инвест” ЕАД
съгласно Договор, сключен между „Агро Финанс” АДСИЦ и ИП „Ти Би Ай Инвест” ЕАД
на 22.10.2007 г.
Отговорни за изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа са:
1. Ралица Пеева - Директор “Корпоративни финанси” в “Ти Би Ай Инвест” ЕАД;
Посоченото по-горе лице с полагане на подписа си на последната страница на настоящия
документ, след като е положило всички разумни грижи да се увери, че случаят е такъв,
декларира, че информацията, съдържаща се в проспекта, доколкото му е известно, отговаря
на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.
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2.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1.КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
Таблицата по-долу представя капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството към
31.12.2006 г. съгласно одитираните финансови отчети на Дружеството, изготвени по
МСФО и към 30.09.2006 г. и 30.09.2007 г. съгласно неодитираните финансови отчети на
Дружеството, изготвени съгласно МСФО. Посочените по горе отчети са представени на
КФН и БФБ-София. За повече подробности виж. т.8 от Резюмето и т. 7 от настоящия
документ.
Дружеството декларира, че оборотния капитал е достатъчен за настоящите му нужди.
За подробности виж. т. 7.4. „Прогнозни данни за дейността на дружеството до края на 2010
г.” и по специално прогнозите за дейността на дружеството за 2007 и 2008 г. Дружеството
планира средствата от настоящето трето увеличение на капитала да бъдат на разположение
за усвояване в средата на м. Януари 2008 г.
лева
Собствен капитал, в т.ч.
Основен капитал
Премии от капитал
Финансов резултат
Задължения, в т.ч.
Краткосрочни задължения
вкл. обезпечен дълг
Дългосрочни задължения
вкл. обезпечен дълг

30.9.2006
583 112
650 000
- 66 888
356 674
356 674
300 000
-

31.12.2006
778 780
650 000
128 780
1 467 078
1 467 078
1 200 000
-

30.9.2007
20 977 874
16 137 954
1 548 795
3 291 125
551 265
551 265
-

Дружеството няма гарантирана, косвена или условна задлъжнялост. Задълженията на
дружеството в размер на 551 265 лв. са изцяло негарантирани.
2.2.ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ И
ПЛАНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИЯ КАПИТАЛ
Настоящото трето увеличение на капитала на Дружеството чрез публично предлагане на
акции се извършва в изпълнение решението на Съвета на директорите от 12.10.2007 г. Чрез
това трето увеличение на капитала Дружеството цели да набере финансов ресурс за
осъществяване на предмета си на дейност по секюритизиране на недвижими имоти.
Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде
записан целия размер на предлаганата емисия акции (след приспадане на разходите по
неговото извършване), е в размер на 19 150 005,76 лв. Тези приходи ще бъдат използвани за
изпълнение на инвестиционната стратегия на Дружеството (закупуване на недвижими
имоти (земя) с цел тяхното управление и получаване на доход). Виж Регистрационен
документ, “Инвестиционни цели и ограничения”. “Агро Финанс” АДСИЦ не може да
извършва други търговски сделки извън покупко-продажбата на недвижими имоти,
набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и сделките, пряко свързани с
осъществяването на тези дейности, освен ако са позволени от Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел. В този смисъл приходите от публичното предлагане на
акции ще се използват само за извършване на обичайната търговска дейност на емитента.
Приходите от набрания капитал няма да се използват за финансиране на придобивания на
други дружества.
В следващата таблица са представени вижданията на Дружеството за начина на усвояване
на средствата от третото увеличение на капитала (при условие, че бъде записан пълния
обем от предложените акции).
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Прогноза за усвояване на средствата от третото увеличение на капитала на "Агро
Финанс" АДСИЦ
Придобит
Общо
Средна и декари усвоени
Месец
Цел
цена
за месец средства
Януари.08
покупка на земеделска земя
265
5 000
1 325 000
Февруари.08
покупка на земеделска земя
265
8 000
2 120 000
Март.08
покупка на земеделска земя
275
10 000
2 750 000
Април.08
покупка на земеделска земя
275
10 000
2 750 000
Май.08
покупка на земеделска земя
285
14 000
3 990 000
Юни.08
покупка на земеделска земя
285
14 000
3 990 000
Юли.08
покупка на земеделска земя
295
7 000
2 065 000
Общо
68 000 18 990 000

В посочените цени са включени всички транзакционни разходи по придобиването на
земята.
Дружеството планира средствата от третото увеличение на капитала да бъдат на
разположение за усвояване в средата на м. Януари 2008 г.
Дружеството планира четвърто увеличение на капитала, средствата от което ще
финансират дейността на Дружеството след средата на м. Юли 2008. За подробности виж т.
3.4. Прогнози на Дружеството
2.3.РИСКОВИ ФАКТОРИ
Инвестирането в ценни книжа е свързано с различни рискове. Потенциалните инвеститори
трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по-долу информация относно
рисковите фактори, характерни за предлаганите акции, заедно с информацията за
рисковите фактори, съдържаща се в Регистрационния документ, както и цялата
информация в Проспекта, преди да вземат решение да придобият акции, емитирани от
Дружеството.
2.3.1.Понижение на пазарната (борсовата) цена на акциите на Дружеството
Пазарната стойност на всяка една ценна книга се променя в посока увеличение или
намаление, понякога много бързо и непредвидимо. Тези вариации, наричани “колебания на
цените”, могат да доведат до това дадена ценна книга да струва в даден момент по-малко,
отколкото в предходен момент. Тази динамика на цените е особено характерна за пазара на
обикновени акции, чиито борсови цени могат да бъдат предмет на големи и резки
колебания в отговор на публично оповестената информация за финансовите резултати на
Дружеството, промени в законодателството или други съществени събития. Върху
борсовата цена на акциите на Дружеството ще оказват влияние и общите тенденции на
пазара на ценни книжа, както и доходността, която се реализира при алтернативни
инвестиции. Така например, евентуалното увеличение на пазарните лихвени проценти
може да има за резултат потенциалните купувачи да изискват по-висок доход от акциите на
Дружеството и това да има неблагоприятен ефект върху тяхната пазарна цена.
2.3.2.Ликвиден риск
Ликвидният риск произтича от липсата на активна търговия с акциите на Дружеството.
Поради това, акционерите на Дружеството могат да не успеят да продадат в желания
момент всички или част от акциите си, или да са принудени да ги продадат на значително
по-ниска цена, отколкото е тяхната справедлива стойност или последна борсова цена.
2.3.3.Инфлационен риск
Акционерите на Дружеството са подложени на инфлационен риск, а именно риск от
намаление на реалната стойност на акциите, вследствие повишение на общото ценово
равнище в страната. През последните години, в условията на валутен борд и рестриктивна
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фискална политика, инфлацията в страната бе поддържана на сравнително ниско равнище,
като нашите очаквания са инфлацията да остане ниска и през следващите години.
2.3.4.Валутен риск
Акциите на Дружеството са деноминирани в български лева. Поради това за инвеститори,
използващи друга валута като референтна валута, съществува риск от промяна на
съотношението на българския лев спрямо тази валута.
Българският лев е обвързан с еврото в съотношение 1 евро/1.95583 лева в условията на
валутен борд. На практика, валутният риск за инвеститори във валута различна от лева се
свежда до този на еврото спрямо тази валута, дотолкова доколкото системата на валутния
борд в България е стабилна.
2.3.4.Риск от разводняване на стойността на акциите
Съгласно параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 17.09.2003
година за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, „Разводняване
на капитала (на стойността на акции) е намаляването на печалбата на обикновена акция и
на балансовата й стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и
варанти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на
обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция”.
Емисионната стойност на една акция от предлаганата в настоящия Проспект емисия е
равна на 1,20 (един лев и двадесет стотинки) при номинална стойност от 1 (един) лев.
Балансовата стойност на ценните книжа към последния изготвен междинен счетоводен
баланс (към 30.09.2007 г.) е 1.30 лева. Разликата между цената, по която се предлагат
публично ценните книжа и балансовата стойност е равна на 0.10 лв., което в процентен дял
е равно на 8,33%. 
В случай, че настоящото трето увеличение на капитала на дружеството бъде реализирано в
пълен обем, собствения капитал на Емитента ще бъде в размер на 40 343 418,80 лева, а броя
издадени акции ще е в размер на 32 275 908 бр. В резултат на предстоящото увеличение
балансовата стойност на една акция (към 30.09.2007 г.) ще бъде 1,25 лв., което
представлява разводняване на капитала в размер на 3,85%. След обявяване на решението за
увеличаване на капитала, акциите на Дружеството се търгуват на нива между 1,23 лв. - 1,35
лв. за акция.
2.3.5.Рискове, специфични за отрасъла, в който оперира Дружеството
Дружеството ще оперира единствено и само в сектора на изкупуване на недвижими имоти.
Ето защо акциите на дружеството до голяма степен носят рисковете, типични за пазара на
недвижими имоти, и по-специално рисковете на пазара на земеделска земя. Тези рискове
са:
 Ликвиден риск - Инвестициите в недвижими имоти са ниско ликвидни. Това
означава, че парцел притежаван от Дружеството парцел, не би могъл да се продаде бързо и
с ниски разходи на справедлива цена.
 Неблагоприятни изменения на пазарните цени - Намаление на цените на
земеделски земи би се отразило отрицателно върху нетната стойност на активите на
Дружеството.
 Дълги срокове за придобиване на вземане - В процеса на придобиване на
активите на Дружеството, съществува риск от забавяне в сравнение с първоначално
планираните срокове или разходи.
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 Намаление на равнището на рентите - Основна част от текущите приходи на
Дружеството ще идват от рентата, която ще бъде договорена при предоставяне на земята за
обработка от арендатори. Намаление на пазарните нива на рентите би повлияло
отрицателно върху приходите на Дружеството, съответно върху неговата печалба и
възвращаемостта на инвестицията на акционерите.
Относно специфичните рискове, свързани с дейността на Дружеството виж подробното им
описание в Регистрационен документ, “Рискови фактори”.
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3. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Никой от посочените в този документ експерти или консултанти не притежава значителен
брой акции на емитента “Агро Финанс” АДСИЦ или на негови дъщерни дружества, нито
има значителен пряк или непряк икономически интерес в емитента или възнаграждението
му зависи от успеха на публичното предлагане на акциите, за което е изготвен този
документ.
Възнаграждението на инвестиционните посредници „Ти Би Ай Инвест” ЕАД и „УниКредит
Булбанк” АД осъществяващи по договор с Дружеството обслужването на третото
увеличение на капитала на Емитента, зависи от успеха на публичното предлагане на
акциите, за които е изготвен настоящия документ.
Няма данни за други участия, включително конфликтните такива, които са съществени за
емисията/предлагането.

11

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ
В допълнение на представената по-долу информация Вие следва да прочетете и общата
информация “Права и ограничения на класовете акции на Дружеството” в Регистрационния
документ, раздел “Допълнителна информация: Информация за Устава на Дружеството”.
На 12.10.2007 г. Съветът на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ, на основание чл. 44,
ал. 1 от Устава на дружеството, прие решение за увеличаване на капитала на 32 275 908 лв.
чрез издаване на 16 137 954 броя нови обикновени безналични акции с право на глас, с
емисионна стойност от 1.20 лв. и номинална стойност 1 лев (Решението на СД е приложено
към настоящия Документ за предлаганите ценни книжа).
4.1.Вид и клас на предлаганите акции
Предмет на първично публично предлагане са 16 137 954 броя обикновени, безналични
акции, с право на глас, от емисията от третото увеличение на капитала на Дружеството.
Акциите от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции от учредителната
емисия и емисията от първоначалното увеличение на капитала на Дружеството.
Номиналната стойност на предлаганите акции е 1 (един) лев, а емисионната стойност е 1,20
(един лев и двадесет стотинки). Книгата на акционерите се води от “Централен депозитар”
АД.
4.2.Валута и ISIN код на емисията акции
Акциите, предмет на публично предлагане, се издават в БЪЛГАРСКИ ЛЕВА.
ISIN кода на акциите на дружеството е BG1100039061.
4.3.Приложимо право при международни предлагания на акциите
Акциите от настоящата емисия се издават съгласно законодателството на РБългария и се
предлагат за търговия единствено на българския пазар – „БФБ-София” АД. Не е
предвидена търговия на международни пазари.
4.4.Права по предлаганите акции и ред за упражняването им
„Агро Финанс” АДСИЦ е вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти
на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор с Решение
№ 1025-ПД от 17.10.2006 г. на Комисията за финансов надзор. Съгласно Устава на „Агро
Финанс” АДСИЦ, ЗППЦК, Търговския закон и другите приложими нормативни актове,
всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право
на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Право на глас. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от
лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата
на Общото събрание. (Купувачът на акции, вписан в регистъра на Централния депозитар на
13-тия ден преди Общото събрание, няма да може да гласува; правото на глас по тези
акции може да бъде упражнено от предишния им притежател). Централният депозитар
предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата (14 дни преди
Общото събрание). Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да
участва в общото събрание и да упражни правото си на глас, след надлежната му
легитимация (лична карта за физическите лица; удостоверение за актуално съдебно
състояние на акционер - юридическо лице и съответно легитимиране на неговия
представител). Притежателите на правото на глас участвуват в Общото събрание лично или
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чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно по чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК.
Право на дивидент. Дружеството е длъжно по закон да разпредели като дивидент наймалко 90 на сто от годишната си печалба. Законът забранява на Дружеството да
капитализира печалбата си. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите
на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на
което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.
Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на акционерите към
горепосочената дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да
получи дивидент, след надлежната му легитимация (вж. по-горе). Съгласно Устава на
Дружеството, то е длъжно да изплати дивидентите на акционерите в срок до 12 месеца от
края на съответната финансова година. Лицата, имащи право на дивидент, които не го
потърсят в 12-месечния срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават
в Дружеството.
Право на ликвидационен дял. Всяка акция на “Агро Финанс” АДСИЦ дава право на
ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Правото на
ликвидационен дял на акционерите е неотменимо и не може да бъде ограничавано. Правото
на ликвидационен дял възниква след прекратяване на дружеството и удовлетворяване на
кредиторите. С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите
на “Централен депозитар” АД като акционери към момента на прекратяване на
дружеството. “Агро Финанс” АДСИЦ се прекратява по решение на Общото събрание на
акционерите, с изтичане на 7-годишния срок (считано от датата на първоначалната му
регистрация в търговския регистър), за който е образувано, и при условие, че Общото
събрание на акционерите на Дружеството преди това не е взело решение за
продължаването му, при обявяване в несъстоятелност или по решение на регистърния съд в
предвидените в закона случаи. За прекратяване на Дружеството се издава разрешение от
КФН, която одобрява и лицата, определени за ликвидатори. Комисията за финансов надзор
отказва издаване на разрешение за прекратяване, ако не са защитени интересите на
инвеститорите. Съгласно действащото законодателство, правото на ликвидационен дял се
погасява с изтичането на общия 5-годишен давностен срок.
Всяка акция дава и допълнителни права, произтичащи от основните, както следва:
− Право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които
съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.
− Право на всеки акционер да участва в управлението, да избира и да бъде избиран
в органите на управление;
− Право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с
писмените материали по обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите и
свободното им получаване при поискване;
− Право да обжалва пред съда решения на Общото събрание, противоречащи на
закона или устава.
Права на миноритарните акционери:
Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от
капитала на Дружеството, могат:
1. при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на
Дружеството - да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица. Като
страна по делото се призовава и Дружеството;
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2. да предявят иск за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия
или бездействия на членовете на съвета на директорите на Дружеството;
3. да поискат от общото събрание или от регистърния съд назначаването на
контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да
изготвят доклад за констатациите си;
4. да искат от регистърния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен
представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;
5. в случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие - да
предявят иск пред регистърния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на
вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на лицата, управляващи
съвместното предприятие.
Акционери, които повече от три месеца притежават най-малко 5% (пет процента) от
капитала на Дружеството, могат:
1. да поискат от съвета на директорите свикване на общо събрание. Ако в
едномесечен срок това тяхно искане не бъде удовлетворено или ако общото събрание не
бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, регистърният съд свиква общо
събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да
свика събранието;
2. да включат нови въпроси в дневния ред на вече свикано общо събрание на
акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.

4.5.Ограничения по отношение на правата по акциите, предмет на първичното
публично предлагане
Уставът на “Агро Финанс” АДСИЦ не предвижда други особени правила и привилегии по
акциите, предмет на публичното предлагане, както и не предвижда ограничения и други
условия за прехвърлянето на тези акции.
Правата, предоставяни по акциите – предмет на първично публично предлагане, не са и не
могат да бъдат значително ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа,
или от разпоредбите на договор или друг документ.
4.6.Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които се издават акциите
Предлаганите акции от третото увеличение на капитала на Дружеството се издават на
основание решение на неговия Съвет на директорите от 12.10.2007 г., прие решение за
увеличаване на капитала от 16 137 954 (шестнадесет милиона, сто тридесет и седем хиляди
деветстотин петдесет и четири) лв. на 32 275 908 лв. чрез издаване на 16 137 954 броя нови
обикновени безналични акции с право на глас, с емисионна стойност от 1.20 лв. и
номинална стойност 1 (един) лев (Решението на СД е приложено към настоящия Документ
за предлаганите ценни книжа). Новите акции са от същия клас като акциите, записани на
учредителното събрание и при предишните две увеличения на капитала на дружеството.
Дружеството е получило лиценз №. 28-ДСИЦ/24.07.2006 г. от КФН за извършване на
дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Увеличението на капитала –
предмет на този документ може да бъде проведено само в случай, че Комисията за
финансов надзор издаде потвърждение на Проспекта за първично публично предлагане на
акции на Дружеството.
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4.7.Очаквана дата на емисията
Очакваната дата на емисията е 28.01.2008 г.: след приключване на подписката съгласно
посочения график в т.5.1. от настоящия Документ за предлаганите ценни книжа и издаване
на банково удостоверение за постъпване на сумите за записаните акции по набирателната
сметка на Емитента, Дружеството ще подаде заявление за вписване на увеличението на
капитала в търговския регистър. След вписването в търговския регистър на увеличението
на капитала, акциите от това увеличение ще се регистрират в „Централен Депозитар” АД.
Съгласно чл.127, ал.1 от ЗППЦК издаването на безналични ценни книжа има действие от
регистрацията им в Централния депозитар. Посочената дата е приблизителна, тъй като
определянето й е в зависимост от датата на потвърждаване на Проспекта за първично
публично предлагане на емисията акции, от датата на обнародване на съобщението за
публичното предлагане на акциите по чл.92а от ЗППЦК, която дата се счита за начало на
публичното предлагане и от датата на решението за вписване на увеличението на капитала
в Търговския регистър.
В срок до седем дни от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър се
подава и заявление за вписване на емисията в регистъра на КФН по чл. 30, ал.1, т.3.
Емитентът ще поиска допускане на емисията от акции за търговия на регулиран пазар в 7дневен срок от вписването й в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за
финансов надзор. За срокове на публичното предлагане на настоящата емисия акции виж. т.
5.1.
4.8.Ред за прехвърляне на акциите
Уставът на “Агро Финанс” АДСИЦ не предвижда ограничения или условия за
прехвърлянето на акциите. Издадените от Дружеството акции се прехвърлят свободно, без
ограничения и условия, при спазване на нормативните разпоредби (вж. по-долу).
Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в
Централния депозитар.
След успешното приключване на подписката и публичното предлагане, акциите на
Дружеството ще бъдат заявени за търговия на “Българска фондова борса -София” АД.
С влизането в сила на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) от
01.11.2007г. покупки и продажби на акции на “Агро Финанс” АДСИЦ (вторична търговия)
могат да се извършват както на регулиран пазар, така и извън него.
За сключването на сделки с акции на Дружеството инвеститорите следва да подадат
нареждане (поръчка) “купува” или “продава” с минимално нормативно определено
съдържание до инвестиционния посредник, на който са клиенти. След сключване на
съответната сделка инвестиционният посредник извършва необходимите действия за
регистрация на сделката в Централния депозитар и извършване на нейния сетълмент
(изпълнението на сключената сделка), с което акциите се прехвърлят от сметката на
продавача в сметката на купувача.
При сключването на сделки с акции на Дружеството извън регулиран пазар съответният
инвестиционен посредник извършва публично оповестяване на информация за тази сделка
по ред и в срокове, предвидени в ЗПФИ.
При сделки с акции на Дружеството, предварително сключени пряко между страните, за да
се осъществи прехвърлянето на акциите в Централния депозитар, страните по сделката
следва да представят данни и документи на лицензиран инвестиционен посредник,
извършващ дейност като регистрационен агент. Инвестиционният посредник регистрира
(обявява) сделката на БФБ и извършва необходимите действия за регистрация на сделката в
Централния депозитар и за нейния сетълмент. По аналогичен ред, чрез инвестиционен
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посредник-регистрационен агент, се извършва и прехвърлянето на акции в случаите на
дарение и наследяване.
Сключването на сделки с акциите на Дружеството (както и с акциите на всяко публично
дружество) е детайлно регламентирано от разпоредбите на ЗПФИ и актовете по
прилагането му, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по
прилагането му, Правилника на Българска фондова борса – София” АД и правилата на
“Централен депозитар” АД. Повече информация относно прехвърляне на акциите можете
да получите от лицата за контакт, посочени в края на настоящия Документ за предлаганите
ценни книжа, както и от всеки инвестиционен посредник.
4.9.Конкретни нормативни актове във връзка с емисията/подписката, които имат
съществено значение за инвеститорите
Дейността на дружествата със специална инвестиционна цел, отношенията, свързани със
секюритизацията на недвижими имоти, се уреждат от Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г. с последващи изменения).
Важни въпроси за инвеститорите във връзка с първичното публично предлагане на акциите
на Дружеството (записването на акциите и търговията с права на борсата) се уреждат още в
следните нормативни актове: Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 114
от 1999 г. с последващи изменения); Закон за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр.
52 от 29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г.), Регламент №809/2004 от 29.04. 2004 г, относно
прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването
чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами,
Регламент №211/2007 от 27.02.2007 г. за изменение на Регламент №809/2004, Наредба № 2
от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
(обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г., в сила от 01.12.2003 г., с последващи изменения); Наредба № 38
от 25.07.2007 г. на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
(обн., ДВ, бр. 67 от 17.08.2007 г.); Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр.
105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.); Закон за данъците върху доходите на физическите
лица (ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.); Валутен закон (ДВ, бр. 83 от 1999г., с
последващи изменения).
4.10.Основни нормативни актове, приложими спрямо акциите и информация за
отправени търгови предложения от трети страни относно акциите на емитента за
предходната и текущата година
Основните нормативни актове, приложими спрямо емисията акции са:
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (обнародван в „Държавен вестник”
бр. 46 от 20.05.2003 г., с всички последващи изменения и допълнения);
Закон за публичното предлагане на ценни книжа (обнародван в „Държавен вестник" бр. 114
от 30.12.1999 г. с всички последващи изменения и допълнения);
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от
1.11.2007 г.);
Търговски закон (обнародван в „Държавен вестник” бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички
последващи изменения и допълнения);
Закон за Комисията за финансов надзор (обнародван в „Държавен вестник” бр. 8 от
28.01.2003 г., с последващи изменения);
Регламент №809/2004 от 29.04. 2004 г, относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в
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проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни
проспекти и разпространяването на реклами;
Регламент №211/2007 от 27.02.2007 г. за изменение на Регламент №809/2004;
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 от
публичните дружества и другите емитенти (обнародвана в „Държавен вестник” бр. 90 от
10.10.2003 г., с последващи изменения);
Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
(обнародвана в „Държавен вестник” бр. 4 от 16.01.2004 г., с последващи изменения и
допълнения);
Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за
финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обнародвана в “Държавен
вестник”, бр. 54 от 23.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., с последващите изменения);
Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество
(обнародвана в „Държавен вестник” бр. 98 от 01.12.2000 г., с последващи изменения и
допълнения);
Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса,
организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник,
инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална
инвестиционна цел (обнародвана в „Държавен вестник” бр. 109 от 16.12.2003 г., с
последващите изменения).
Основният нормативен акт, приложим по отношение на акциите на Дружеството е ЗДСИЦ.
На второ място, от основно значение е ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му – вж. § 2 от ЗДСИЦ. За неуредените от ЗППЦК случаи се прилагат
разпоредбите на Търговския закон – вж. § 2 от ЗДСИЦ.
Разпоредбите на Раздел І от глава единадесета на ЗППЦК и на Наредбата за разкриване на
дялово участие в публично и инвестиционно дружество (ДВ, бр. 98 от 2000 г., изменяна)
уреждат изискванията за разкриване на значително участие в Дружеството. Сделките на
Дружеството със собствени акции са уредени в чл. 111, ал. 2 и 5 от ЗППЦК, чл.22, ал.4 от
ЗДСИЦ и в Търговския закон. Задължителните търгови предлагания са уредени в чл. 149,
чл. 150 – 157а от ЗППЦК, в Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката
на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни
методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово
предлагане (ДВ, бр. 13 от 2003 г.), както и в Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово
предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.). Условията за отписване
на дружества от регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по
чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН, са уредени в чл. 119 от ЗППЦК и в Наредбата № 22 от
29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други
емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на КФН (ДВ, бр. 66 от
12.08.2005 г.).
Не са отправяни търгови предложения с обект акции на “Агро Финанс” АДСИЦ.

17

5.

ДАННИ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИТЕ

Предмет на първично публично предлагане са 16 137 954 (шестнадесет милиона, сто
тридесет и седем хиляди, деветстотин петдесет и четири) броя обикновени, безналични
акции с право на глас от новата емисия по второто увеличение на капитала на Дружеството.
Всичките 16 137 954 броя акции се предлагат на инвеститорите за записване. Не се
предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции.
Предлаганите акции са с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,20 (един
лев и двадесет стотинки).
След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на Дружеството в
търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в “Централен депозитар” АД,
всички издадени от Дружеството обикновени акции ще се търгуват на БФБ.
Инвеститорите, проявили интерес относно записване на предлаганите ценни книжа,
могат да се обърнат към инвестиционните посредници, обслужващи настоящото
увеличение на капитала: “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, адрес: гр. София 1000, ул. “Света
София” № 7, ет. 6, тел. (02) 935 06 28, лице за контакти: Ирина Панчева и „УниКредит
Булбанк” АД, гр София, пл. „Света Неделя” №7, ет.4, ст.430, тел: 359 (2) 932-01-28,
лице за контакти: Йоланда Христова.
5.1.Условия и срок на първичното публично предлагане на акциите
5.1.1. Съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една нова акция:
На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат
лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на обнародване на
съобщението за публично предлагане съгласно чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия
работен ден Централен депозитар АД (ЦД АД) открива сметки за права на тези лица въз
основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок
акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 1 нова акция по емисионна
стойност 1,20 (един лев и двадесет стотинки) - т.е. броят на акциите, които едно лице може
да запише, е равен на броя на притежаваните от него права.
Относно началния и крайния срок на прехвърлянето на правата и записването на акциите
вж. т. 5.1.2 - 5.1.5 по-долу.
Всички лица (извън тези, които по право могат да участват в увеличението на капитала),
които желаят да запишат акции от новата емисия на Дружеството, следва първо да
придобият права в срока за тяхното прехвърляне (вж. т. 5.1.2.-5.1.3. по-долу) или на явния
аукцион по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК.
Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права,
придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния
брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай
техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион, който се
провежда на петия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. Лицата,
придобили права при продажбата чрез явния аукцион, могат да запишат съответния брой
акции до крайния срок за записване. Едно лице може да запише най-малко 1 нова акция по
емисионна стойност от 1,20 (един лев и двадесет стотинки) и най-много такъв брой нови
акции, който е равен на броя на притежаваните от него права.
Съотношението между издаваните права и една нова акция е право/акции – 1/1.
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5.1.2. Начален срок за продажба (търговия) с права.
Това е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване
на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК в "Държавен вестник"
и публикацията му в един централен ежедневник, а ако обнародването и публикацията са в
различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародването на
съобщението в Държавен вестник, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал.2
ЗППЦК (откриването на сметките за правата от ЦД АД).
5.1.3. Краен срок за прехвърляне на правата.
Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият
работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за
прехвърляне на правата. Съгласно правилника на "Българска фондова борса - София" АД
(БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната
дата за прехвърляне на права.
5.1.4. Начален и краен срок на записване на акции.
Началната дата на записване на акции съвпада с началната дата на търговията с права – вж.
т.5.1.2. по-горе. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права съгласно
чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет)
работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата.
Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на
акции.
5.1.5. Удължаване срока на подписката. Възможност броят на предлаганите ценни
книжа да бъде намален или увеличен. Минимален и максимален брой акции, които
могат да бъдат записани и закупени от едно лице
Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда принципната възможност срокът на
подписката да бъде удължен еднократно до 60 дни, като се внесат съответните поправки в
проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока по местата на
подписката и в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от
удължения срок се смята за краен срок на подписката.
Дружеството не възнамерява да удължава или намалява определените по-горе срокове за
записване на акциите.
Не се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на Съвета на
директорите за увеличение на капитала на Дружеството. Увеличението на капитала на
Дружеството се счита за успешно проведено в случай, че до крайния срок на подписката
бъде записана и платена най-малко една нова акция, като капиталът се увеличава до
размера на записаните и платени акции.
Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции,
който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права.
5.1.6. Условия и ред за записване на акциите.
Лицата, получили права по лични сметки (Виж Ред за упражняване на правото на
предпочтително закупуване на предлаганите ценни книжа (ред за упражняване на
правата за записване на ценни книжа по смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК). Ред, който се
прилага при неупражняване на това право от настоящия документ), заявяват
19

прехвърлянето на правата при някой от упълномощените от емитента ИП - Ти Би Ай
Инвест ЕАД или УниКредит Булбанк АД, или при друг ИП. Лицата, притежаващи акции с
права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното
прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за
прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат
продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен
аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване.
Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки.
Заявки за записване. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки.
Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права,
придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или на явния аукцион, подават заявките за
записване на акции до някой от упълномощените инвестиционни посредници- ИП Ти Би
Ай Инвест ЕАД или УниКредит Булбанк АД, обслужващи увеличението на капитала, и/или
до инвестиционните посредници, членове на ЦД АД, при които се водят клиентските
сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на
Централен депозитар АД.
Заявките за записване на акции се подават до “Ти Би Ай Инвест” ЕАД или ”УниКредит
Булбанк” АД всеки ден от 09.00 до 17.00 часа, съответно в работното време на другите
инвестиционни посредници.

Съдържание на заявките за записване на акции. Приложения. Заявката за
записване на акции трябва да съдържа поне:
1. трите имена (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия
пълномощник, присвоен от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са
присвоени - за физически лица: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, за юридически
лица: фирма, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер (ако има), седалище и
адрес на клиента. Ако клиентът е чуждестранно лице, заявката следва да съдържа
аналогични идентификационни данни;
2. емитент, ISIN код на емисията, брой притежавани права и брой записвани акции;
3. дата, час и място на подаване на заявката;
4. подпис на лицето, което подава заявката;
5. когато заявката се подава до Ти Би Ай Инвест или УниКредит Булбанк чрез друг
инвестиционен посредник - отбелязване, че посочените по-долу документи (приложения
към заявката) са предоставени на съответния инвестиционен посредник, приел заявката.
За заявители-юридически лица към заявката се прилагат:
а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна
регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на писмената
заявка, а за чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг
идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на
текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице;
дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на
лицата, овластени да го представляват;
б) за българските юридически лица - копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната
регистрация (ако има такава), заверени от законния представител;
в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката
чрез пълномощник.
Посочените приложения се представят на инвестиционния посредник, приел заявката.
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Подаване на заявките за записване. Юридическите лица подават заявки чрез
законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено
пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага
към заявката) и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице.
Прилагат се и копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация (ако има),
заверени от законния представител.
Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се
легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от
документа.
Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт
за влизане в България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на
страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата
на издаване /ако има такава в паспорта/; дата на изтичане /ако има такава/, националност;
адрес /ако има такъв в паспорта/ и обикновено копие на преведените страници на паспорта,
съдържащи друга информация и снимка на лицето.
Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално
заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе, в съответствие с
упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).
На основание чл. 112б, ал. 9 ЗППЦК Дружеството осигурява възможност за записване на
акции и по дистанционен способ чрез ЦД АД и неговите членове. Заявките могат да бъдат
направени и чрез дистанционен способ за комуникация - факс, като в двудневен срок след
така направената заявка, но не по-късно от деня, в който изтича срокът за записване на
акциите от увеличението на капитала, заявителят е длъжен да представи и подпише
посочените документи по указания ред.

Неоттегляемост на заявките за записване на акции. По дефиниция (§ 1, т. 10
от ДР на ЗППЦК) записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване
на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност.
Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има
право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК, в
случай че в периода между издаване от КФН на потвърждението на проспекта и крайния
срок на подписката бъдат внесени съществени поправки в проспекта, записалото,
съответно закупилото акции лице може да се откаже от тях в срок два работни дни от
публикуването на съобщението за допълнението, без да отговаря, освен ако е било
недобросъвестно. Отказът се извършва с писмена декларация на мястото, където са били
записани, съответно закупени ценните книжа.

Особено условие за действителност на записването. Записването на акции се
счита за действително, ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг
притежател на права до максималния възможен брой акции, равен на броя на придобитите
и/или притежавани от него права, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните
акции в срока и при условията, посочени по-долу в т. 5.1.7. При частично заплащане на
емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е
изплатена изцяло.
5.1.7. Плащане на записаните акции.
Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална
набирателна сметка на името на “Агро Финанс” АДСИЦ в “Обединена Българска Банка”
АД, която ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от
ЗППЦК.
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Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции найкъсно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната
бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият
EГН/БУЛСТАТ (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на
дължимата и извършена вноска, и се предават на упълномощените инвестиционни
посредници “Ти Би Ай Инвест” ЕАД или „УниКредит Булбанк” АД най-късно до изтичане
на крайния срок за записване на акции.
Удостоверителен документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната
бележка и се получава при внасянето, съответно превеждането на вноската по
набирателната сметка на “Агро Финанс” АДСИЦ. Инвеститорът получава
удостоверителния документ от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането или
внася дължимата сума, и следва да го предаде на упълномощените инвестиционни
посредници “Ти Би Ай Инвест” ЕАД или „УниКредит Булбанк” АД, до изтичане на
крайния срок за записване на акции. В случай че заявките са подадени при други
инвестиционни посредници, те предават на упълномощените инвестиционни посредници
оригиналните платежни документи за направените вноски по записаните акции най-късно
до изтичане на последния ден от подписката.
Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди
приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския
регистър на съда. (чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК).
5.1.8. Записване на акциите преди крайния срок на публичното предлагане
(подписката); записване до крайния срок на публичното предлагане на по-малко от
предлаганите акции.
Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката,
Дружеството, обявява прекратяването и уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни (чл.
112б, ал. 12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението
на капитала в търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в
КФН, “Централен депозитар” АД и БФБ.
Ако до крайния срок на подписката бъде записана най-малко 1 (една) акция, капиталът се
увеличава до размера на записаните и платени акции.
Увеличаването на капитала на Дружеството с права изключва възможността за записване
на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките.
5.1.9. Публично обявяване на резултатите от подписката.
Дружеството ще уведоми КФН, в срок 3 работни дни от приключване на подписката, за
нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други
подобни при търгуването на правата и записване на акциите (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК).
5.1.10. Регистриране на новата емисия акции в Централния депозитар.
Удостоверителни документи за акциите.
След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството
регистрира емисията акции в Централния депозитар, след което последният издава в 14дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени
акции по лични сметки (не като клиенти на инвестиционен посредник). Разписките ще се
предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено
пълномощно лица, безсрочно, на адреса на управление на упълномощения ИП “Ти Би Ай
Инвест” ЕАД или „УниКредит Булбанк” АД, като раздаването ще започне в двуседмичен
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срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по
клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки
се извършва от последния по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на
“Централен депозитар” АД.
Надвнесените суми се възстановяват от съответния клон на ОББ АД, където са направени
вноските, по указан от инвеститора начин - по сметка или на каса в срок 30 дни след датата
на уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК.
5.1.11. Връщане на внесените парични средства за записаните акции, ако публичното
предлагане приключи неуспешно.
Ако подписката приключи неуспешно, Дружеството публикува в 3-дневен срок съобщение
за това в два централни ежедневника /в. Пари и в. Дневник/ и уведомява КФН по реда на
чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат
възстановявани на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12
ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой. В случай, че
увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, Дружеството уведомява
незабавно КФН, БФБ и “Централен депозитар” АД и публикува в посочените ежедневници
съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отказ и възстановява
получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.
5.1.12. Ред за упражняване на правото на предпочтително закупуване на предлаганите
ценни книжа (ред за упражняване на правата за записване на ценни книжа по
смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК). Ред, който се прилага при неупражняване на това право.
На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат
лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на обнародване на
съобщението за публично предлагане съгласно чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. На следващия
работен ден Централен депозитар АД (ЦД АД) открива сметки за права на тези лица въз
основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок
акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 1 нова акция по емисионна
стойност 1,20 (един лев и двадесет стотинки) (т.е. броят на акциите, които едно лице може
да запише, е равен на броя на притежаваните от него права.
Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се
извършва на неофициалния пазар на Българска фондова борса - София АД (БФБ-София
АД), независимо от пазара, на който са регистрирани акциите на дружеството емитент, чрез
подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник (ИП), при
когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за
покупка до ИП, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат
разпоредбите на правилника на ЦД АД. Началният срок за търговия с права съвпада с
началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно правилника на БФБ-София АД,
последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата на
крайния срок за прехвърляне на правата. Акционерите, които не желаят да участват в
увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да
продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за
търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за
прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото в правилника на ЦД АД.
На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата Дружеството,
чрез упълномощените ИП – Ти Би Ай Инвест ЕАД и УниКредит Булбанк АД, предлага за
продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от
новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. Дружеството ще разпредели
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сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по
продажбата, съразмерно между техните притежатели.
Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния
брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акциите, посочен по-горе.
5.1.13. Ред за отмяна или спиране на публичното предлагане.
Дружеството не планира спиране или отмяна на публичното предлагане на ценни книжа по
своя инициатива.
Комисията за финансов надзор може да спре публичното предлагате или търговията с
акции на дружеството на основание чл.85, ал.4 във вр. ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК (в случай че в
периода от подаването на заявлението за потвърждаването на този проспект до вземането
на решение на комисията по него, съответно, в периода между издаване на потвърждението
на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на
регулиран пазар, емитентът внесе поправки или допълнение към проспекта в резултат от
настъпването или узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или
неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлият
на оценката на предлаганите ценни книжа, и комисията откаже да одобри допълнението
към проспекта поради това, че не са спазени изискванията на ЗППЦК и подзаконовите
актове по прилагането му) и чл.92з, т. 4 и т. 6. (ако КФН има достатъчно основания да
смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са били нарушени или ще
бъдат нарушени)
На основание чл. 91, ал. 1 ЗПФИ пазарният оператор (т.е. лицата, които управляват и/или
организират дейността на регулирания пазар, или самият регулиран пазар) може да спре
търговията с акции на дружеството или да отстрани от търговия акциите на дружеството, в
случай че не отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на
регулирания пазар.
Съгласно чл. 92 ЗПФИ Комисията може да изиска спиране на търговията с акции на
дружеството или отстраняване на акциите на дружеството от търговия на един или повече
регулирани пазари като принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1 ЗПФИ,
както и когато получи информация от компетентен орган на друга държава членка за
спиране на търговията с акции на дружеството или отстраняване на акциите на
дружеството от търговия на един или повече регулирани пазари
5.2.Адресати на публичното предлагане
На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат
лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни от датата на обнародване на
съобщението за публично предлагане съгласно чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. При положение, че
тези акционери не упражнят правото си по предходното изречение, няма ограничения
относно групите инвеститори, на които се предлага настоящата емисия ценни книжа, чрез
закупуване от тяхна страна на права в срока за търговия на правата или по време на явния
аукцион.
Ценните книжа се предлагат за записване само на регулирания пазар в България.
Доколкото е известно на Дружеството акционери със значително участие възнамеряват да
придобият от предлаганите ценни книжа чрез упражняване на правото си на препочтително
закупуване.
Доколкото е известно на Дружеството членове на съвета на директорите не възнамеряват
да придобият от предлаганите ценни книжа.
24

Дружеството не разполага с информация дали някое лице възнамерява да придобие повече
от 5 на сто от предлаганите акции.
5.3.Организиране на първичното публично предлагане на акциите
Емисията ценни книжа се предлага за записване само на регулирания пазар в РБългария.
5.3.1.Банки и депозитарни институции.
Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, по която ще се внася
емисионната стойност на записваните акции е “Обединена Българска Банка” АД, със
седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Света София” №5.
Депозитарна институция относно предлаганите акции и свързаните с тях права е
“Централен депозитар” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три Уши”
№ 4, ет. 4.
5.3.2.Инвестиционен посредник-поемател.
Няма лица, които поемат или гарантират тази емисия ценни книжа.
5.3.3. Описание на плана за разпространение и условията на договора с
инвестиционните посредници; посочване на инвестиционните посредници, които ще
участват в предлагането, и на количеството, което всеки от тях ще предлага
ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД и ИП “УниКредит Булбанк” АД, са упълномощените
инвестиционни посредници, които обслужват увеличението на капитала и действат като
агент по пласирането с ангажимент за полагане на „най-добри усилия” по реализацията на
цялата емисия от 16 137 954 (шестнадесет милиона, сто тридесет и седем хиляди,
деветстотин петдесет и четири) акции (не и като поематели на емисията).
Съгласно договор за пласиране между ИП Ти Би Ай Инвест ЕАД, ИП УниКредит Булбанк
АД от една страна и Емитента, от друга инвестиционните посредници се задължават да
положат необходимите усилия за намиране на инвеститори за увеличението на капитала на
Емитента при условията на първично публично предлагане. Съгласно този договор двата
инвестиционни посредника не са поематели на емисията.
Няма конкретно разределение на количеството акции за пласиране между двата
инвестиционни посредника, участващи в публичното предлагане.
Няма да бъдат дистрибутирани акции без участието на инвестиционен посредник.
5.3.4.Емисионна стойност (цена) на акциите
Eмисионната стойност на всяка една нова акция e 1,20 (един лев и двадесет стотинки).
Емисионната стойност на определена с решение на Съвета на директорите от 12.10.2007 г.
на базата на балансовата стойност на една акции, изчислена въз основа на данните от
междинния счетоводен отчет на дружеството към 30.09.2007 г. изготвен съгласно МСФО.
Балансовата стойност на ценните книжа към последния изготвен междинен счетоводен
баланс (към 30.09.2007 г.) е 1.30 лева. Разликата между цената, по която се предлагат
публично ценните книжа и балансовата стойност е равна на 0.10 лв., което в процентен дял
е равно на 8,33%.
На свое заседание от 06.07.2007 г. Съветът на директорите на БФБ – София АД взема
решение по Протокол № 22 за регистрация на последваща емисия акции на „Агро Финанс”
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АДСИЦ на Неофициален пазар на акции. Емисията акции представлява капитала набран
чрез второто увеличение на капитала на дружеството и е в размер на 15 487 954 лева,
разпределен в 15 487 954 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка. Датата на въвеждане
за търговия е 10.07.2007 г.
Информация за цената на акциите на „Агро Финанс” АДСИЦ от датата за въвеждане за
търговия е представена в таблицата по-долу:
Пазарна цена за периода:

До 31.12.2006

01.01.2007 – 14.10.2007

Най-висока

1.00

1.50

Най-ниска

1.00

1.00

Разходи за сметка на инвеститорите. Всички разходи, свързани с покупката на правата
са за сметка на инвеститорите, включително дължимите в тази връзка такси и комисионни
на инвестиционния посредник, на БФБ и на Централния депозитар, както и банкови такси и
комисионни.
За сметка на инвеститорите са и следните разходи във връзка със записването на акциите:
такси и комисионни за инвестиционния посредник, чрез който се записват акциите, за
Централния депозитар, банкови такси и комисионни.
5.4.Приемане на акциите за борсова търговия
„Агро Финанс” АДСИЦ е вписано като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т.
3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор с Решение №1025 – ПД от 17.10.2006 г.
Съгласно чл. 110, ал. 9, т. 1 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват „Агро
Финанс” АДСИЦ, са длъжни да заявят за вписване в регистъра, воден от КФН, всяка
последваща емисия акции в 7–дневен срок от вписването й в Търговския регистър. С оглед
посочената разпоредба Комисията за финансов надзор ще впише новоиздадената емисия
акции след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистриране на
емисията акции в Централен депозитар АД. След приключване на производството по
вписване на издадената от Емитента емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от
ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор, с цел търговия на регулиран пазар на
ценни книжа на основание чл.110, ал.9, т.2 от ЗППЦК, лицата, които управляват и
представляват „Агро Финанс” АДСИЦ, ще заявят допускането на емисията акции за
търговия на „Неофициален пазар” на БФБ – София АД в 7– дневен срок от вписването й в
регистъра на КФН.
Акциите на „Агро Финанс” АДСИЦ ще се търгуват вторично на Българска Фондова
Борса- София АД след приемането им за търговия. Вторичната търговия ще се
извършва по реда и при условията на ЗПФИ, подзаконовите нормативни актове по
прилагането му, борсовия правилник и правилата на Централния депозитар.
Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрацията му от Централен
депозитар АД. С влизането в сила на Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ), считано от 01.11.2007г. покупки и продажби на акции на “Агро Финанс” АДСИЦ
(вторична търговия) могат да се извършват както на регулиран пазар, така и извън него.
За сключването на сделки с акции на Дружеството инвеститорите следва да подадат
нареждане (поръчка) “купува” или “продава” с минимално нормативно определено
съдържание до инвестиционния посредник, на който са клиенти. След сключване на
съответната сделка инвестиционният посредник извършва необходимите действия за
регистрация на сделката в Централния депозитар и извършване на нейния сетълмент
(изпълнението на сключената сделка), с което акциите се прехвърлят от сметката на
продавача в сметката на купувача.
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При сключването на сделки с акции на Дружеството извън регулиран пазар съответният
инвестиционен посредник извършва публично оповестяване на информация за тази сделка
по ред и в срокове, предвидени в ЗПФИ.
Към датата на издаване на акциите няма публична или частна подписка за ценни книжа на
Емитента от същия или друг клас.
Дружеството-емитент не е сключило договори с инвестиционни посредници, които да
поемат задължение да осигурят ликвидност чрез котировки “купува” и “продава”.
5.5.Притежатели на ценни книжа – продавачи при публичното предлагане
Няма такива лица. Акциите ще бъдат издадени в случай, че подписката за увеличението на
капитала приключи успешно.
5.6.Разходи по публичното предлагане на акциите
Възнаграждение на инвестиционните посредници. За си дейност по обслужване на
увеличението на капитала на Дружеството, възнаграждението на ИП “Ти Би Ай Инвест”
ЕАД и „УниКредит Булбанк” АД е в размер общо на 1.0% от брутния размер на
привлечените средства (общата емисионна стойност на записаните акции). ИП “Ти Би Ай
Инвест” ЕАД ще получи и фиксирана такса в размер на 5 000 лева за изготвянето на
настоящия проспект. В таблицата по-долу е представен размера на възнаграждението в
лева на инвестиционните посредници, при условие, че бъдат записани всички предлагани
акции с обща номинална стойност 16 137 954 лева.
За 1 акция
Емисионна стойност
Номинална стойност
Възнаграждение на инвестиционните посредници,
участващи в публичното предлагане
Общо разходи по публичното предлагане
Нетни приходи от публичното предлагане

Общо за
емисията
1.20 лв. 19 365 544,80 лв.
1.00 лв. 16 137 954.00 лв.

0.0123 лв.
198 655,45*лв.
0.0134 лв.
215 539,04лв.
1.1866 лв. 19 150 005,76 лв.

Съгласно сключения договор между емитента и двата посредника, Емитентът може по
самостоятелна преценка в зависимост от оценката на цялостното изпълнение на
задълженията на посредниците, да заплати комисионна за добро изпълнение в размер до
1% от постъпленията по емисията акции. Тази комисионна не е включена в изчисленията в
горната таблица.
Основни разходи във връзка с публичното предлагане. По-долу са представени по пера
основните разходи, пряко свързани с публичното предлагане на акциите. Не са включени
разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една
емисия ценни книжа, напр. разходите по лицензиране на Дружеството, такса за ISIN код за
обикновените акции на Дружеството, обслужване на акционерна книга на Дружеството от
Централния депозитар.
Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството.
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РАЗХОДИ ПО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ В ЛЕВА*
Такси
Такса за издаване на ISIN код на правата от Централен
Депозитар АД
Такса за депозиране на правата в Централен Депозитар
АД
Такса за депозиране на акциите в Централен Депозитар
АД
Такса за потвърждаване на Проспект в Комисията за
финансов надзор
Разходи за външни услуги
Възнаграждение на инвестиционния посредник*
Обнародване на съобщение за увеличаване на капитала
и начало на подписката в Държавен Вестник (прогноза)
Публикация на съобщение за увеличаване на капитала в
централен ежедневник (прогноза)

215 539,04
16 083,59
56,00
5 513,80
5 513,80
5 000,00
199 455,45
198 655,45

300,00
500,00

*Прогнозни стойности при предположението, че е записан целия
размер на емисията

5.7.Разводняване на стойността на акциите
Съгласно Устава на Дружеството не са предвидени ограничения относно максималния
размер на бъдещи емисии от акции. Поради тази причина размерът на участието на
акционерите (притежаващи това качество към датата на вписване на това увеличение на
капитала в търговския регистър) може да бъде намален в резултат на бъдещо увеличение на
капитала. В случай, че вследствие на бъдещо увеличение на капитала, броят на издадените
акции на Дружеството се увеличава с по-бързи темпове от размера на активите на същото,
възможно е да се стигне до намаляване на стойността на активите на една акция на
Дружеството.
Балансовата стойност на ценните книжа към последния изготвен неодитиран междинен
счетоводен баланс (към 30.09.2007 г.) е 1.30 лева. Разликата между цената, по която се
предлагат публично ценните книжа и балансовата стойност е равна на 0.10 лв., което в
процентен дял е равно на 8,33%. Разликата между балансовата стойност на ценните книжа
и емисионната стойност по която се предлагат акциите от настоящото увеличение на
капитала представлява цената на правото да бъдат записани акции от увеличението на
капитала.
В случай че настоящото трето увеличение на капитала на дружеството бъде реализирано в
пълен обем, собственият капитал на Емитента ще бъде в размер на 40 343 418,80 лева, а
броят издадени акции ще е 32 275 908 бр. В резултат на предстоящото увеличение
балансовата стойност на една акция (към 30.09.2007 г.) ще бъде 1,25 лв., което
представлява разводняване на капитала в размер на 3,85%. След обявяване на решението за
увеличаване на капитала, акциите на Дружеството се търгуват на нива между 1,23 лв. - 1,35
лв. за акция.
Нетната стойност на активите на една акция се определя като разликата между общата сума
на активите и сумата на общите задължения, разделена на общия брой емитирани акции.
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6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
6.1.Съдебна регистрация, предмет на дейност и цели на Дружеството
“Агро Финанс” АДСИЦ е регистрирано от Софийски градски съд на 23.02.2006 г, и е
вписано в търговския регистър по фирмено дело № 2125/2006 г., партиден № 101897, том
365, стр. 50.
Дружеството е създадено за секюритизиране на недвижими имоти с предмет на дейност:
инвестиране на парични средства /секюритизация на недвижими имоти/ посредством
покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти,
извършване на строежи и подобрения в тях, с цел представянето им за управление,
отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Основната инвестиционна цел на Дружеството е нарастване на стойността на инвестициите
и получаване на текущ доход при контролиране на риска, включително и чрез
диверсификация на портфейла от недвижими имоти. Дружеството инвестира в недвижими
имоти (поземлени имоти и сгради)., на територията на Република България.
Инвестиционните цели на Дружеството са (чл. 8 от Устава):
•
запазване и нарастване пазарната цена на акциите, издадени от дружеството, чрез
реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска;
•

осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен дивидент;

•
реализация на печалбата от ръста в стойността на недвижимите имоти, при
тяхната продажба;
•
осигуряване на ликвидност за инвестицията на акционерите чрез приемане на
акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар.
6.2.Валутно законодателство на Република България
Правният режим на сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица,
презграничните преводи и плащания, вноса и износа на български левове и чуждестранна
валута се съдържа във Валутния закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му (Наредба №10 от 2003 г. на Министерство на финансите, Наредба № 28/2003 г. на БНБ),
и Регламент (ЕО) 1889/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005
г. за контрола на паричните средства, които се въвеждат в Общността или я напускат.
Съгласно посочените актове, местни и чуждестранни физически лица могат да внасят или
изнасят парични средства на стойност до 10 000 евро или тяхната равностойност в друга
валута свободно, без писмено деклариране пред митническите органи. Местни и
чуждестранни физически лица могат да изнасят и внасят парични средства на стойност
10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в левове или друга валута, след
деклариране пред митническите органи на собственика на паричните средства и
получателя, за когото те са предназначени, на тяхната стойност и вид, на произхода и
предназначението им, както и на транспортното средство и маршрута.
Освен това лица, изнасящи в брой суми над 25 000 лева или техния еквивалент в
чуждестранна валута, трябва да представят удостоверение, издадено от Националната
агенция по приходите, че лицето няма просрочени данъчни задължения. Такава декларация
не е необходимо да се прави от чуждестранни лица, които изнасят в брой суми,
ненадхвърлящи размера на внесени в брой суми, които са били декларирани пред
българските митнически власти при последното влизане в България.
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Чуждестранен гражданин или друго дружество, прехвърлящо доход (с източник капиталова
печалба и дивиденти), надхвърлящи 25 000 лева или левовата равностойност в
чуждестранна валута, който е резултат от инвестиция, трябва да представи на банката,
осъществяваща трансфера, документи, доказващи инвестицията, нейната продажба и
плащанията на всички дължими данъци.
6.3.Информация за данъците, дължими от притежателите на ценните книжа
Съгласно чл. 175 от Закона за корпоративното подоходно облагане, лицензираните
дружества със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък.
На данъчно облагане подлежат само доходите на инвеститорите в ценни книжа, издавани
от Дружеството.
Доходът от акции може да бъде под формата на положителна разлика между продажната
цена и цената на придобиване (капиталова печалба) или под формата на дивиденти. Подолу е представена информация за общия режим на данъчно облагане на доходите от
акции.
o

Капиталова печалба

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), не се облагат
получените от местни и чуждестранни юридически и физически лица доходи от сделки с
акции на публични дружества, извършени на регулиран /официален и неофициален/
български пазар на ценни книжа, включително сключени при условията и по реда на
търгово предлагане по смисъла на ЗППЦК, с изключение на блокови и други сделки, които
само се регистрират на регулирания пазар. Следователно, капиталовата печалба от сделки с
акции на Дружеството, сключени на БФБ (освен блоковите сделки) не се облага с
корпоративен/подоходен данък. По силата на чл. 44, т. 2 от ЗКПО загубата от сделки с
акции и търгуеми права на акции на Дружеството, реализирана на регулиран български
пазар на ценни книжа не се признава за целите на данъчното облагане и финансовият
резултат се преобразува с нея.
o

Дивиденти и ликвидационни дялове

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, дивиденти и ликвидационни дялове, получени от местни
физически лица, се облагат с окончателен данък. Размерът на данъка е 7% (седем на сто)
и се начислява върху брутния размер на дивидентите, като се удържа от платеца на дохода
към момента на начисляването. Удържаният данък се внася в бюджета от платеца на
дохода в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването.
Съгласно чл. 194 от ЗКПО, с данък при източника се облагат дивидентите и
ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на: 1)
чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се
реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2) местни юридически лица, които не са търговци включително на общини.
Разпоредбата не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са
разпределени в полза на: 1) местно юридическо лице, което участва в капитала на
дружество като представител на държавата; 2) договорен фонд. Размерът на данъка е 7%
(седем на сто) и се начислява върху брутния размер на дивидентите, като се удържа от
платеца на дохода към момента на начисляването. Данъкът е окончателен. Удържаният
данък се внася в бюджета от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ месеца на
начисляването.
Дивидентите и ликвидационните дялове, получени от местни юридически лица –
търговци се вземат предвид при определяне на финансовия резултат за данъчни цели на
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тези юридически лица - търговци, на основата на който се определя облагаемата им
печалба.
Дивиденти от акциите на „Агро Финанс” АДСИЦ и ликвидационни дялове, начислени в
полза на чуждестранни физически и юридически лица, които нямат място на стопанска
дейност или определена база в България, се облагат с данък при източника в размер на 7%
(седем на сто), освен в случаите, когато в спогодба за избягване на двойно данъчно
облагане („СИДДО”) между Република България и страната на данъчна регистрация на
лицето-получател на дохода или в друг международен акт, се съдържат различни
разпоредби. Когато в СИДДО между Република България и страната на данъчна
регистрация на лицето-получател на дохода, се съдържат разпоредби, различни от
разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ, се прилагат разпоредбите на съответната спогодба или
договор. Процедурата по прилагане на данъчните облекчения за чуждестранни лица,
предвидени във влезлите в сила СИДДО на доходите на чуждестранни лица е уредена в
раздел III на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК”).
Лицето следва да удостовери пред органа по приходите, че: а) е местно лице на другата
държава по смисъла на съответната СИДДО (чрез удостоверение от съответната
чуждестранна данъчна администрация или съобразно обичайната и практика); б) е
притежател на дохода от източник в Република България (чрез декларация); в) не
притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република
България, с които доходът от дивиденти е действително свързан (чрез декларация); и г) са
изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби
по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се
съдържат в съответната СИДДО (чрез официални документи, а ако това не е възможно –
чрез други писмени доказателства). Представят се и документи, удостоверяващи вида,
размера и основанието за получаване на дохода. В случай на доходи от дивиденти по
безналични обикновени акции, издадени от публично дружество, се прилагат решението на
Общото събрание за разпределяне на печалбата, копие от депозитарна разписка,
извлечение/удостоверение от “Централен депозитар” АД от книгата на акционерите на
дружеството и/или други аналогични документи, удостоверяващи броя притежавани акции
и дела им в капитала, както и размера на дължимия дивидент.
Удържаният данък се внася в бюджета от платеца на дохода. В случай на неизпълнение на
това задължение, Дружеството и получателят на дохода отговарят солидарно за плащането
на данъка.
Не подлежат на облагане с данък при източника дивиденти и ликвидационни дялове,
начислени от местно лице в полза на чуждестранно лице, местно на държава – членка
на Европейския съюз, при условие че чуждестранното лице:
•
съгласно данъчното законодателство на страната – членка на Европейския
съюз, се смята за местно лице на тази страна за данъчни цели и по силата на
спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за
местно лице на държава извън общността;
•
се облага с корпоративен данък или подобен на корпоративния данък върху
печалбата съгласно местното законодателство на съответната държава, без да има
право на избор или освобождаване от облагане с този данък;
•

е действителен притежател на дохода и притежава най-малко 20 на сто от
дяловете/акциите на местното лице непрекъснато за период не по-малък от една
година.
В настоящия Проспект за първично публично предлагане на акции не са включени
изявления или доклади на експерти.
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7.
АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ
ДОКУМЕНТ, ОДОБРЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
С РЕШЕНИЕ № 406-Е от 07.03.2007 г..
Към настоящия документ са приложени, в изпълнение на чл.7 от Наредба №2 на КФН,
указател за реда на представяне на информацията както в документа за ценните книжа, така
и в регистрационния документ потвърден от КФН с Решение №406-Е от 07.03.2007 г.
След публикуването на Регистрационния документ одобрен от КФН с решение № 406Е/07.03.2007 г., са настъпили следните промени в информацията посочена в него:
7.1.Систематизирана финансова информация
Представените по-долу избрани финансови данни за Дружеството се основават на неговите
одитирани финансови отчети към 31.12.2006 г. изготвени съгласно МСС и на
неодитираните финансови отчети на Дружеството, изготвени съгласно МСФО към
30.09.2006 г. и 30.09.2007 г. Посочените по горе отчети са представени на КФН и БФБСофия. За повече подробности виж. т.8 от настоящия документ.
Дружеството декларира, че оборотния капитал е достатъчен за настоящите му нужди.
За подробности виж. т. 7.7. Прогнозни данни за дейността на дружеството до края на 2010
г. и по специално прогнозите за дейността на дружеството за 2007 и 2008 г. Дружеството
планира средствата от настоящото трето увеличение на капитала да бъдат на разположение
за усвояване в средата на м. Януари 2008 г.
лева
Приходи от основна дейност
Печала/загуба от дейността
Нетна/печалба загуба за периода на една акция
Сума на активите
в т.ч. парични средства в банкови сметки в лева
Нетни активи
Основен капитал
Брой акции
Дивидент на акция

30.9.2006
- 28 507
0,04
939 787
157 445
583 112
650 000
650 000
-

31.12.2006
262 529
128 780
0,20
2 245 858
32 450
778 780
650 000
650 000
-

30.9.2007
3 726 294
3 162 345
0,20
21 529 139
6 710 076
20 977 874
16 137 954
16 137 954
-

7.2.Придобити от Дружеството недвижими имоти
Към 30.09.2007 г. Дружеството е придобило 6 006 бр. недвижими имота (земеделска земя),
предмет на секюритизация, с обща площ 46 594,78 дка.
 Вид на недвижимите имоти и дял на всеки вид от общо секюритизираните имоти
Общо придобити от Дружеството имоти към 30.09.2007 г. по видове имоти
Обща площ % от общия обем
в декари
закупена земя

Вид на имота
Поземлени имоти в горски територии
Поземлени имоти в земеделска територия
Поземлени имоти в урбанизирана територия
Общо

141,33
46 453,45
0,00
46 594,78

Поземлени имоти в земеделски територии към 30.09.2007 г.
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0,30%
99,70%
0,00%
100,00%

% от общия обем
закупена земя от
вида - земеделска
Категория Обща площ
земя
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
Общо

4,19
1 744,12
16 900,45
13 768,38
8 384,43
3 700,97
1 030,79
342,23
409,53
168,35

0,01%
3,75%
36,38%
29,64%
18,05%
7,97%
2,22%
0,74%
0,88%
0,36%

46 453,45

100,00%

 Местонахождение на имотите и дял според местонахождението им от общо
секюритизираните имоти
Към 30.09.2007 г.

Област
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен
Разград
Русе
Силистра
Сливен
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

.

Общо

Обща площ в % от общия обем
декари
закупена земя
1 702,38
284,78
3 463,52
2 720,55
8 648,67
23,01
154,41
962,02
9 655,72
68,09
7 010,24
1 112,03
2 853,27
227,54
3,68
20,80
1 200,23
1 751,91
360,56
3 740,07
631,30

3,65%
0,61%
7,43%
5,84%
18,56%
0,05%
0,33%
2,06%
20,72%
0,15%
15,05%
2,39%
6,12%
0,49%
0,01%
0,04%
2,58%
3,76%
0,77%
8,03%
1,35%

46 594,78

100,00%

 Описание на недвижимите имоти; Извършени строежи, ремонти и подобрения на
недвижимите имоти; Отдадени за ползване срещу заплащане недвижими имоти и дела
имот общо секюритизираните недвижими имоти; Застрахователното дружество или
дружества, при които са застраховани недвижимите имоти, както и съществените
условия на застрахователните договори;
Придобитите от “Агро Финанс” АДСИЦ недвижими имоти представляват парцели
земеделска земя.
След придобиването на имотите не са правени подобрения и допълнителни инвестиции и
разходи за въвеждане на активите в експлоатация.
Отдадени и неотдадени под аренда, недвижими имоти към 30.09.2007 г.
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Общ брой
имоти

Вид имот

Декари

% от общия обем
придобита земя

Неотдадени под аренда имоти

5 944,00

46 062,86

98,86%

Отдадени под аренда имоти
Общо

62,00
6 006,00

531,92
46 594,78

1,14%
100,00%

Земеделската земя не подлежи на застраховане. Тъй като плановете на дружеството са да
отдава под аренда максимално количество от притежаваната от него земеделска земя,
грижата за застраховане на земеделската продукция, добивана от земята, ще е на
арендаторите.
 Оценка на недвижимите имоти
Данните за оценките и преоценките на недвижимите имоти представляват Приложение,
неразделна част от настоящия Проспект.
В изпълнение на чл.20 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел,
Дружеството е извършило преоценка към 30.09.2007 г. на притежаваните недвижими
имоти.
В следващата таблица е представена информация за сумата на оценките при придобиването
на имотите и преоценките на недвижимите имоти със съответната сума от междинния
неодитиран отчет на дружеството към 30.09.2007 г. (годишен счетоводен отчет към
31.12.2007 г.)
Период
31.12.2006 г.
30.09.2007 г.

Оценка при Оценка в края
Брой имоти придобиване на периода
1 630
1 962 048
2 087 296
6 006
10 502 552
13 968 328

Статистическа информация за подобни недвижими имоти е представена в т. „Пазар на
земеделската земя в България”.
 Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща 5 на
сто стойността на секюитизарените активи, извършена след датата на публикуване на
годишния отчет
След датата на последния годишен отчет и последния междинен отчет (30.09.2007 г.)
Дружеството не е придобивало нов актив на стойност, надвишаваща 5 на сто стойността на
секюитизарените активи.
 Информация за относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноска, от
общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството
споразумения за наем, лизинг и аренда.
Съгласно междинния неодитиран отчет на Дружеството към 30.09.2007 г. вземанията от
аренда възлизат на 4 588 лв., като неплатени към датата на Проспекта са 4 588 лв., което
представлява 95,78% от общо вземаният по аренда. Съгласно сключените договори,
плащанията по тях се извършват и съответно са дължими след края на стопанската година,
т.е. след 01.10.2007 г.
 Информация за запланувани значителни материални дълготрайни активи и описание на
екологичните проблеми, които могат да заеесгнат използването на дълготрайните
материални активи на дружеството
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Съгласно предмета си на дейност и основните инвестиционни цели и ограничения,
Дружеството секюритизира недвижими имоти, като инвестициите на дружеството са
насочени предимствено към закупуване на земеделска земя. Уставът на Дружеството
позволява и секюритизация на други видове недвижими имоти, но на този етап основната
стратегия е насочена към закупуването, окрупняването и отдаването под аренда на
максимално количество земеделска земя.
Като процент от разходите и активите, закупуването на един парцел земеделска земя
(поради малките размери на працелите в страната) не представлява значителен дълготраен
актив.
Наличието на екологични проблеми би могло да се отрази негативно върху
използваемостта на земята и земеделската продукция, която се реализи от нея. Това от своя
страна би се отразило на приходите на Дружеството получавани от арендоването на земята.
Дружужеството има ясна стратегия и критерии за закупуване на земеделска земя в
екологично чисти райони с потенциал и възможности за сериозно земеделие.
7.3.Икономическа група
Към датата на настоящия Проспект няма дружество, което да контролира пряко или
непряко „Агро Финанс” АДСИЦ.
„Агро Финанс” АДСИЦ не е част от икономическа група. Дейността на “Агро Финанс” АД
е независима и не се определя от други дружества. “Агро Финанс” АДСИЦ няма дъщерни
дружества.
7.4.Резултати от дейността
Дружеството е сравнително ново и към датата на изготвяне на проспекта все още е в
процес на натрупване на активи. Към датата на съставяне на проспекта са налични
одитирани счетоводни отчети, изготвени съгласно МСФО към 31.12.2006 г. и междинни
неодитирани отчети към 30.09.2007 г., изготвени съгласно МСФО. Формираните към края
на 31.12.2006 г. „Приходи от дейността” на Дружеството са в размер на 263 хил. лв. и са
осчетоводени в статията „Други приходи”. Тази сума представлява стойността на
преоценката на инвестиционните имоти към края на 2006 г. Към 30.09.2007 г. „Приходите
от дейността” са в размер на 3 726 294 лв. За придобитите от дружеството недвижими
имоти, предмет на секюритизация виж. т.7.2.”Придобити от Дружеството недвижими
имоти”.
Към 31.12.2006 г. Дружеството е придобило инвестиционни имоти на стойност 2 087 хил.
лв. (след преоценката в края на годината). Към 30.09.2007 г. стойността на придобитите от
Дружеството имоти е в размер на 13 968 хил. лв. (след преоценка на придобитите имоти в
края на деветмесечието), което представлява нарастване спрямо края на 2006 г. с близо
570%. „Предоставените аванси” в баланса са формирани от аванси предоставени на агенти
на Дружеството за закупуване на земеделска земя. Задълженията към доставчици са
формирани от задължения на Дружеството по придобита земеделска земя, агентски
комисионни и дължимите суми на оценителите, за оценка на придобитите имоти.
Задълженията към финансови предприятия представляват усвоената към 31.12.2006 г. сума
по двете кредитни линии, предоставени от „Корпоративна Търговска Банка” АД и
„Стопанска и Инвестиционна Банка” АД. Към 30.09.2007 г. и двете кредитни линии са
изцяло погасени. За повече подробности относно получените от Дружеството банкови
кредити виж т.7.6.
Отчетите на дружеството са оповестени в т. 8 от Резюмето и т.7 от Документа за ценните
книжа.
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Няма значими, необичайни и редки събития или нови разработки, които да се отрязават
върху приходите на Дружеството.
Относно инфлацията, икономическите, данъчните, политическите и други фактори, които
биха оказали влияние върху дейността на Дружеството вж. “Рискови фактори”.
7.5.Ликвидност и капиталови ресурси
Съгласно одитирания финансов отчет на Дружеството към 31.12.2006 г., "Агро Финанс"
АДСИЦ разполага с парични средства в размер на 32 хил. лева. Към 30.09.2007 г. (съгласно
неодитирания отчет на Дружеството) разполагаемите парични средства са в размер на
6 710 076 лв.
-Описание на вътрешни и външни източници на ликвидност
Като източници на ликвидност се определят средствата, с които дружеството разполага към
определен момент за посрещане на разходите по обичайната си дейност, включително
всички краткотрайни активи, които в кратки срокове по пазарни цени и без значителни
транзакционни разходи могат да се преобразуват в необходимите наличности.
Потребностите на Дружеството от парични средства, извън средствата необходими за
придобиване на недвижими имоти, ще бъдат покривани в по-голямата си част от приходите
от оперативна дейност. Инвестициите в недвижими имоти ще бъдат финансирани чрез
емитиране на акции на Дружеството и чрез заемни средства. Външното финансиране ще
бъде под формата на:


облигационни емисии и/или



банкови кредити.

Изборът на финансиране ще бъде съобразяван с пазарните условия и наличието на ресурси,
като ще бъде избрана форма, която минимизира цената на заемния ресурс. Използването на
външно финансиране ще даде възможност на Дружеството да разполага с повече средства
за придобиване на недвижими имоти, което ще позволи съставянето на диверсифициран
портфейл от активи и ще максимизира възвращаемостта за акционерите. Предвижда се
максималното съотношение на привлечените към собствените средства да бъде 20:1.
Вътрешен източник на средства за дружеството е неговия акционерен капитал в размер на
16 137 хил. лв. по номинал, изцяло записан и изцяло внесен.
Към момента Дружеството не използва външно финансиране под формата на банкови
кредити
По-подробна информация за използваните заеми от дружеството е дадена в т.7.6.
В следващата таблица са представени коефициентите за ликвидност на дружеството.
Анализ на ликвидността

Коефициент на обща иквидност
Коефициент на незабавна ликвидност

30.9.2006 31.12.2006 30.9.2007
Краткотрайни
активи/Краткосрочни
задължения
Пари/Краткосрочни
задължения

0,90

0,09

13,66

0,44

0,02

12,17

Подробна информация за количествата парични потоци е дадена в счетоводните отчети на
емитента, предоставени на КФН и оповестени в т.7.11 „Финансова информация”.
- Оценка на източниците и количествата парични потоци
Изборът на конкретната форма за външно финансиране се прави и ще се прави съобразно
пазарните условия, като се избира тази форма, която минимизира цената на заемния ресурс.
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От началото на дейността му до момента Дружеството се финансира основно чрез
акционерния си капитал и банкови кредитни линии. Ползваните банкови кредитни линии в
началото на 2007 г. са изцяло погасени със средства от предишното (второ) увеличение на
капитала на Дружеството. Ползваното банково финансиране е ефективен начин
дружеството да не спира инвестиционния процес в моментите преди получаването на
средствата от второто увеличение на капитала.
Набрания капитал от настоящото увеличение ще се използва за финансиране на дейността
на Дружеството по закупуване на недвижими имоти.
Дружеството не планира използването на заемни средства, преди стартирането на
усвояването на средствата от настоящото (трето) увеличение на капитала.
7.6.Данни за заеми получени от дружеството
Дата на сключване
на кредита

Кредитор

22.8.2006 СИБАНК

28.12.2006 Корпоративна търговска банка АД

Вид на заема

кредитна линия

кредитна линия

Размер
(лева)

Падеж

Обезпечение
Залог на акции,
собственост на
1 000 000 10.6.2007 трето лице
Залог на акции,
собственост на
2 000 000 26.6.2007 трето лице

Усвоен размер
към 31.12.2006 г.

Погасен

1 000 000 14.5.2007

200 000 11.5.2007

7.7.Прогнозни данни за дейността на дружеството до края на 2010 г.
В т. 4.4. “Основни тенденции” от Регистрационния документ са представени констатации и
изводи за състоянието и основните тенденции в развитието на пазара на земеделска земя в
страната, така както ги вижда Дружеството, а в следващата информация са представени
прогнозни данни за неговата дейност до края на 2010 г. Съдържащата се в двете точки
информация се основава на очакванията и предположенията на Дружеството към
настоящия момент (датата на изготвяне на Проспекта). Възможно е бъдещото развитие на
пазара на недвижими имоти или финансовото състояние на Дружеството да се различава
значително от това, което се очаква и предвижда. Инвеститорите не би трябвало да отдават
прекалено голямо значение на прогнозите и предвижданията, съдържащи се в този раздел.
Представените по долу прогнози за дейността на дружеството до края на 2010 г. са
проверени от одитора на дружеството, които с подписа си декларират, че прогнозата е
правилно изчислена и базата за използваното счетоводство, използвана за прогнозата е в
съответствие със счетоводните политики на емитента.
Одитираните прогнози представляват приложение към настоящия Проспект.
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ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Отчет
31.12.2006

Прогнози
31.12.2007

Прогнози
31.12.2008

Прогнози
31.12.2009

Прогнози
31.12.2010

Приходи от дейността
1. Приходи от дейността
Приходи от инвестиционни имоти
Други
2. Финансови приходи

263
4

142
3 825
186

1 121
9 661
206

3 631
25 011
557

7 170
48 501
743

Общо приходи от дейността

267

4 153

10 988

29 199

56 414

Разходи за дейността
Административни разходи
Разходи за амортизации
Разходи за заплати и осигуровки
Други разходи за дейността

(88)
(7)
(31)
(13)

(701)
(11)
(62)
(25)

(1 758)
(11)
(83)
(37)

(3 195)
(12)
(100)
(41)

(5 507)
(13)
(120)
(46)

Общо разходи за дейността

(139)

(799)

(1 889)

(3 348)

(5 685)

Печалба/загуба от дейността

128

9 099

25 851

50 729

756

2 005

25 095

48 724

3 354

Печалба за разпределение на дивиденти
Нетна печалба/(загуба) за периода

ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (Непряк метод)

128

3 354

9 099

Отчет
31.12.2006

Прогнози
31.12.2007

Прогнози
31.12.2008

Прогнози
31.12.2009

Прогнози
31.12.2010

128
7
1 467
(98)
(2 087)
(35)
650

3 354
11
(862)
(521)
(16 731)
(12)
17 037

9 099
11
72
(915)
(54 116)
(10)
48 414

25 851
12
71
(1 145)
(85 331)
(5)
58 096

50 729
13
33
(1 882)
(130 401)
(5)
87 145
(756)

2 276

2 554

(2 450)

4 874

32

2 308

4 863

2 412

2 308

4 863

2 412

7 286

НЕТНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА
Амортизация
Увеличение (намаление) на задълженията
Намаление
(увеличение)
вземанията имоти
Приходи
от преоценка
на на
инвестиционни
Покупка на инвестициионни имоти
Покупка на дълготрайни активи
Постъпления свързани с основния капитал
Изплатени дивиденти
НЕТНА ПРОМЯНА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
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ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА

-

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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ПРОГНОЗЕН БАЛАНС
АКТИВИ

Отчет
Прогнози Прогнози Прогнози Прогнози
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

Дълготрайни активи
Инвестиционни имоти
Материални дъготрайни активи
Нематериални дълготрайни активи

2 087
24
4

18 818
26
2

72 934
27

158 265
20

288 666
12

Общо Дълготрайни активи

2 115

18 846

72 961

158 285

288 678

5
93

99
520

785
750

1 730
950

3 412
1 150

32

2 308

4 863

2 412

7 286

130

2 928

6 397

5 092

11 849

-

-

-

-

2 246

21 774

79 358

163 377

300 527

650

128

16 138
1 549
128
3 354

56 483
9 618
3 482
9 099

104 897
19 301
12 580
25 095

177 517
33 826
37 675
48 724

778

21 169

78 681

161 873

297 742

1 200
256

580
5
20
-

650
7
20
-

720
8
20
756

750
10
20
2 005

Краткотрайни активи
Вземания от клиенти и доставчици
Предоставени аванси
Други краткотрайни активи
Парични средства и парични еквиваленти
Общо краткотрайни активи
Разходи за бъдещи периоди
ОБЩО АКТИВИ

1

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Собствен капитал
Основен капитал
Премии от капитал
Натрупана печалба/(загуба)
Печалба/(загуба) от текущия период
Общо собствен капитал
Краткосрочни задължения
Задължения към финансови предприятия
контрагенти
Задължения към свързани
лица
Задължения за данъци и осигуровки
Други задължения
Задължения за лихви по заеми
Задължения към акционерите

12

Общо Краткосрочни задължения

1 468

605

677

1 504

2 785

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2 246

21 774

79 358

163 377

300 527

Представените по-горе прогнози се основават на следните основни предположения:
1. Прогнозираният размер на портфейла от придобита земеделска земя е съобразен с
очакванията на Дружеството за наличието на предлагане на подходящи имоти.
2. Дружеството планира до края на 2008 г. да реализира още едно увеличение на като в
края на 2008 г. основният капитал на Дружеството да достигне 56 483 хил. лв. През 2009 г.
се планира пето увеличение на капитала до 104 897 хил. лв., а през 2010 г. до 177 517 хил.
лв.
3.

Планира се Дружеството да придобива следните количества земя на година:
 2007 г. – 65 000 дка.
 2008 г. – 150 000 дка.
 2009 г. – 165 000 дка.
 2010 г. – 180 000 дка.
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4. При съставяне на прогнозите, Дружеството е възприело сравнително консервативна
прогноза по отношение на нарастването на цените на земеделската земя, както следва:
 2007 г. – 45% ръст, който към датата на Проспекта е вече е почти постигнат,
на база наблюдаваните пазарни тенденции.
 2008 г. – 24,5% ръст
 2009 г. – 24% ръст
 2010 г. – 24% ръст
5. Дружеството е изготвило и приело стратегия за постигане на максимален дял на
арендованата земя от общия обем на придобитата земя, реализирането на която е заложено
в прогнозите по години, както следва:
 2007 г. – 59,05%
 2008 г. – 85,54%
 2009 г. – 87,42%
 2010 г. – 88,23%
6. Средният размер на арендата на декар за всеки от разглежданите периоди е в размер
на:
 2007 г. – 12,21 лв.
 2008 г. – 14,66 лв.
 2009 г. – 17,59 лв.
 2010 г. – 21,10 лв.
7. Дружеството прогнозира, че за финансовите 2009 г. и 2010 г. ще разпредели дивидент
съответно в размер на 756 хил. лв. за 2009 г. и 2 005 хил. лв. за 2010 г.
8. Поддържане на оптимална парична наличност в рамките на необходимата ликвидност,
под формата на пари в банкови сметки, разрешени за инвестиции съгласно с Устава.
9. Заложените оперативни разходи, разходи за управление и обслужване на дейността във
всеки един момент да съответстват на заложеното в Устава ограничение.
10. По отношение на приходите и разходите в чуждестранна валута, се предполага, че
България ще остане в режим на валутен борд и курсът на лева към еврото ще се запази на
сегашното си равнище EUR 1 = BGN 1.95583.
Фактори, влияещи върху реализирането на направените прогнози. В зависимост от
способността на Дружеството да оказва влияние на споменатите по-горе предположения и
фактори, те се разделят на следните групи:
Фактори извън контрола на Дружеството. Това са фактори, върху които Дружеството не е в
състояние да оказва никакво влияние, като например фактори от макроикономическата
среда. Такива фактори са: валутен курс на лева към еврото; ставките на данъците, дължими
от Дружеството; такси за регистрация на емисии акции и облигации на Дружеството.
Фактори, върху които Дружеството може да оказва влияние. Това са фактори, върху които
Дружеството е в състояние да оказва влияние в по-голяма или по-малка степен. Освен
изброените в предходната секция, всички останали фактори, за които са направени
допускания при изготвянето на прогнозните баланс и отчет за приходите и разходите на
Дружеството попадат в тази категория, доколкото са предмет на решения на управителните
органи на Дружеството (напр. избор на имоти за закупуване).
Източник на прогнозната информация е ръководството на Дружеството. С подписа си на
последната страница то декларира, че прогнозите са надлежно изготвени на базата на
представените по-горе предположения и счетоводството е водено в съответствие със
счетоводната политика на Дружеството. Прогнозите са проверени от одитора на
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Дружеството, което е удостоверено по надлежния ред. Одитираните прогнози са
Приложени към настоящия Проспект.
7.8.Членове на Съвета на директорите
Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на директорите. Съставът на Съвета
на директорите включва три лица, включително един независими член. Съгласно чл. 41, ал.
5 от Устава на Дружеството, определението “независим” (което е в съответствие с
разпоредбата на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа)
означава, че съответният директор: 1. не е служител на Дружеството, 2. не е акционер,
който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или по-голям брой от гласовете в
общото събрание на Дружеството или е свързано с Дружеството лице, 3. не е в трайни
търговски отношения с Дружеството, 4. не е член на управителен или контролен орган,
прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице, което
притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото
събрание на Дружеството или е в трайни търговски отношения с Дружеството, и 5. не е
свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.
По-долу са представени данни за членовете на Съвета на директорите на Дружеството и
техните представители при изпълнение на задълженията им, включително за
професионалния им опит, относим към дейността им като представители на членове на
Съвета на директорите на Дружеството, и за дейността им извън Дружеството. Относно
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите вж. “Разходи за управление на
Дружеството”.
Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са:
•

ДЕСИСЛАВА
директорите

ИВАНОВА

ЙОРДАНОВА

–

Председател

на

Съвета

на

Десислава Йорданова е завършила висше образование, специалност "Финанси”, Магистър
по Икономика в УНСС, София. От 2004 г. е Дипломиран финансов аналитик (CFA
Charterholder).
Бизнес адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 96А
Професионален опит:
От февруари. 2007 г. досега

Директор Капиталови пазари, „Експат Капитал” АД

От октомври 2002 г. – до Директор Корпоративни финанси, ИП „Ти Би Ай Инвест”
февруари 2007 г.
ЕАД
2002 г.

Счетоводител, „Къртис Балкан” ЕООД

Окт. 1999 г. – 2002 г.

Координатор проекти, Консорциум FLAG, Университет
“Делауеър”

1999 г.

Консултант, „Интернешънъл Кепитал Мениджмънт” АД

Участие в други дружества като член на управителните или контролните органи,
съдружник или прокурист за последните 5 г.:
От февруари 2004 г. до май
2007 г.

Управител на „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД

От юли 2006 г. и понастоящем

Едноличен собственик и Управител на „Топ Про” ЕООД

От
август
понастоящем

2006

г.

и Председател на съвета на директорите на „Хелт енд
Уелнес” АДСИЦ
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Десислава Йорданова:

•

–

не притежава участие в други търговски дружества като съдружник;

–

няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;

–

не е осъждана за измама през последните 5 г.;

–

не е участвала в управителни и контролни органи или висш ръководен състав
на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено
е поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;

–

не е била обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от
законови или регулаторни органи през последните 5 г.;

–

не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните,
управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на
длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент
през последните 5 г.

САВА ВАСИЛЕВ САВОВ – Заместник председател на Съвета на директорите

Сава Савов е завършил висше юридическо образование, специалност "Право” в СУ „Св.
Климент Охридски”.
Бизнес адрес: гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 37, ет. 1
Професионален опит:
От 1997 г. и понастоящем

Адвокат в Софийска адвокатска колегия;

1992 г. – 1997 г.

Управител на издателство „Европрес” ООД;

1991 г. – 1992 г.

Главен юрисконсулт във фирма „Обществено хранене”,
община „Оборище”

1990 г. – 1991 г.

Юрисконсулт във фирма „Обществено хранене”, община
„Надежда”;

1983 г. – 1990 г.

Обществена и административна работа в Коларовски
район и община Надежда, гр. София;

1982 г. – 1983 г.

Стажант в Софийски градски съд;

Няма участие в други дружества като член на управителните или контролните органи,
съдружник или прокурист за последните 5 г.:
Лицето не е било член на управителни и контролни органи през последните 5 години.
Сава Савов:
–

не притежава участие в търговски дружества като съдружник;

–

няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;

–

не е осъждан за измама през последните 5 г.;

–

не е участвал в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на
дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е
поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;

–

не е бил обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от
законови или регулаторни органи през последните 5 г.;

–

не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните,
управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на
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длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент
през последните 5 г.
•

ОГНЯН ЙОРДАНОВ КАЛЕВ – Независим член и Изпълнителен директор

Огнян Йорданов Калев е завършил през 1989 г. Висшия институт по зооинженерство и
ветеринарна медицина, специалност зооинженер, а през 1998 г. - Стопанска академия
„Димитър Ценов”, специалност „Финанси”.
Бизнес адрес: гр. София, ул. „Света София” № 7, ет. 6
Професионален опит:
От 01.03.2006 г. и понастоящем Изпълнителен директор на “Агро Финанс” АДСИЦ
От м.11.2005 г. до м.02.2006 г.

Финансов аналитик в „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД

От м.08.2005 г. до м.11.2005 г.

Одитор в Алианц България Холдинг

От м.08.1999 г. до м.02.2005 г.

Началник отдел “Кредитиране”в ДФ“Земеделие”

От м.11.1998 г. до м.07.1999 г.

Експерт в ДФ “Земеделие”

Участие в други дружества като член на управителните или контролните органи за
последните 5 г.
Лицето не е било член на управителни и контролни органи през последните 5 години.
Огнян Калев:
–

не притежава участие в търговски дружества като съдружник;

–

няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;

–

не е осъждан за измама през последните 5 г.;

–

не е участвал в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на
дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е
поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;

–

не е бил обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от
законови или регулаторни органи през последните 5 г.;

–

не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните,
управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на
длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент
през последните 5 г.;

–

не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на
търговско дружество или друго юридическо лице, което притежава пряко или
чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на
Дружеството или е в трайни търговски отношения с Дружеството.
 Информация за дейността на съвета на директорите

Десислава Йорданова и Сава Савов са избрани за членове на Съвета на директорите на
редовното годишно общо събрание на акционерите на ”Агро Финанс” АДСИЦ, проведено
на 13 юли 2007 г. Огнян Калев е избран за член на Съвета на директорите на учредително
събрание на Дружеството, проведено на 30 януари 2006 г. На заседание на Съвета на
директорите от 16.07.2007 г. са разпределени функциите между тях. За председател на
Съвета на директорите е избрана Десислава Йорданова, а за Заместник председател – Сава
Савов. Огнян Калев остава Изпълнителен директор на дружеството. На 08.08.2007 г. са
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сключени договори за управление с Десислава Йорданова и Сава Савов, в качеството им на
членове на Съвета на директорите. На същата дата е подписан Анекс към договора на
Огнян Калев. Срокът на договорите е 5 г. и се прекратяват на датата на оттеглянето на
членовете на Съвета на директорите в съответствие с приложимите разпоредби на закона.
Не е предвидено изплащане на компенсации на членовете на Съвета на директорите при
прекратяване на договорите им за управление с Дружеството.
„Агро Финанс” АДСИЦ няма дъщерни дружества.
Към датата на изготвяне на проспекта на нито един от членовете на Съвета на директорите
на Дружеството не са налагани принудителни административни мерки или
административни наказания, свързани с професионалната им дейност.
Не съществува конфликт на интереси между задълженията на, който и да е от членовете на
съвета на директорите на Дружеството към него самото и негови частни интереси и/или
други задължения.
Не съществува договореност или споразумение между главните акционери, клиенти,
доставчици и други, съгласно които, който и да е от членовете на съвета на директорите на
Дружеството да е избран за такъв.
Съветът на директорите е приел Програма за прилагане на международно признатите
стандарти за добро корпоративно управление на Дружеството с Протокол от 08.02.2007 г.


Възнаграждение на Съвета на директорите на Дружеството

Съгласно чл. 51 от Устава на Дружеството, всеки от членовете на Съвета на директорите
получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 10
(десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната. Конкретния размер на
възнаграждението се определя от Общото събрание в рамките на предходното изречение и
при спазване максимално допустимия размер на всички разходи на Дружеството.
Редовното годишно общо събрание е определило месечно брутно възнаграждение за всеки
Председателя на Съвета на директорите и за Изпълнителния директор в размер, равен на
десет минимални месечни работни заплати за страната. Месечното възнаграждение на
Заместник председателя на Съвета на директорите е определен от Учредителното събрание
в размер на пет минимални месечни работни заплати за страната.
Огнян Калев, член на съвета на директорите към последната финансова година, е получил
брутно годишно възнаграждение в размер на 14 657 лв. Огнян Калев не е получавал
обезщетения в натура от Дружеството.
За членовете на Съвета на директорите не са предвидени други суми (извън законово
определените) от емитента или от неговите дъщерни предприятия за предоставяне на
пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения.


Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите
акции на Дружеството

Към датата на настоящия документ никой от членовете на Съвета на директорите на
„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ не притежава пряко или непряко акции на Дружеството.
Емитентът не е учредявал опции върху свои ценни книжа.
Не съществуват договорености за участие на служителите в капитала на емитента,
включително чрез издаване на акции, опции и други ценни книжа на емитента.
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Не съществуват ограничения за акционерите и за членовете на Съвета на директорите на
Дружеството относно разпореждането в рамките на определен период с техните авоари в
ценни книжа на същото.
7.9.Обслужващи дружества
„Агро Финанс” АДСИЦ има сключени договори с две обслужващи дружества относно
обслужването на дейността му. Освен с „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД, Дружеството
сключи договор и с обслужващо дружество „ПрофиНет” ЕООД. Причините, породили
необходимостта от сключването на договор за обслужване с второ обслужващо дружество,
са нарасналият обем на придобитите имоти, необходимостта от още по-интензивно
усвояване на средствата на „Агро Финанс” АДСИЦ чрез нарастване на обема на
закупуваната земеделска земя, както и ускоряване на процеса на ефективно използване на
закупените имоти чрез отдаването им под аренда или наем. Всяко от обслужващите
дружества разполага със свои канали за посредничество, включително по места, чрез които
да анализира пазара на земеделска земя и да предлага на „Агро Финанс” АДСИЦ
закупуването на такава при спазването на инвестиционните критерии на дружеството,
съответно, отдаването й под наем или аренда. Всяко обслужващо дружество ще
осъществява и произтичащата от това дейност по контрол върху изпълнението на
сключените договори, включително събиране на арендните/наемните плащания, отчетност
и други необходими действия, предвидени в договорите между всяко едно от тях и „Агро
Финанс” АДСИЦ.


„Ти Би Ай Консултинг” ЕООД

„Ти Би Ай Консултинг” ЕООД ще осъществява дейността по обслужване на недвижими
имоти, водене и съхраняване на счетоводната отчетност и правно обслужване на АДСИЦ
Седалище и адрес на управление:
гр. София, община Оборище, ул. „Дунав” № 5
Адрес на централен офис:
град София 1301, община Оборище, ул. „Света София” № 7, ет.6
Телефон: (02) 935 06 40; Факс: (02) 935 06 17;
Електронен адрес (е–mail): consulting@tbi-invest.bg
БУЛСТАТ: 131211320
Данъчен номер: 1223131650
Номер и партида на вписване в търговския регистър:
„Ти Би Ай Консултинг” ЕООД е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд
съгласно решение на СГС по фирмено дело №2175/2004 г. под партиден №82281, том 992,
рег. 1, стр. 29.

Кратка информация относно професионалния опит на обслужващото
дружество
Информация за професионалния опит на „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД е подробно
описана на стр. 46 в Регистрационния документ на Дружеството приет с решение на КФН
№406-Е от 07.03.2007 г.
Организационната структура на дружеството включва финансово-счетоводен отдел,
юридически отдел и експертни екипи за работа по отделни проекти. При изпълнение на
дейностите и услугите като обслужващо дружество на „Агро Финанс” АДСИЦ, „Ти Би Ай
Консултинг” ЕООД използва специалисти в областта на сделките с поземлени имоти,
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включващи придобиване, продажба и отдаване под наем, както и експерти в сферата на
счетоводното и правно обслужване.
След 07.03.2007 г. (когато е приет проспектът за предишното увеличение на капитала) има
промяна в наетите от „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД специалисти.
Следва кратко представяне на професионалния опит и квалификация на лицата, пряко
ангажирани с обслужване дейността на „Агро Финанс” АДСИЦ:
Маруся Русева е юрист (1986 г.) и Магистър по европейска интеграция (1998 г.). Има 7месечна специализация по регулация на ценните книжа в Правния факултет на
Университета “Джорджтаун”, гр. Вашингтон, САЩ, и в Комисията по ценните книжа на
САЩ (1999-2000 г.). В периода януари – август 2004 г. е юрист в “Ти Би Ай Асет
Мениджмънт” ЕАД, а от август 2004 г. и понастоящем е юрист в “Ти Би Ай Инвест” ЕАД.
Била е юрист в Държавната комисия по ценните книжа (юни 1997 г. до септември 2001 г.) и
е заемала последователно длъжностите главен експерт, началник сектор и началник на
отдел “Лицензиране и контрол на инвестиционни и управляващи дружества”. От юни 2005
г. е управител на “Ти Би Ай Консултинг” ЕООД. Директор за връзки с инвеститорите през
2004 г. в „Ти Би Ай – БАК – Недвижима собственост” АДСИЦ (сега „Прайм Пропърти БГ”
АДСИЦ), и от март 2006 г. до октомври 2007 г. на „ХипоКапитал” АДСИЦ.
Ралица Пеева е Магистър по икономика, специалност „Финанси” от Университета за
национално и световно стопанство, София (1996 г.) и през 2001 г., в същия университет
втора специалност “Право”.. Има над десетгодишен опит в областта на корпоративните
финанси, по-специално финансов анализ, привличане на дългово и дялово финансиране,
бизнес планиране и консултации. В периода декември 1997 г. - юли 1999 г. последователно
е заемала длъжностите банков счетоводител и банков инспектор в Районен клон-5 на
“Банка ДСК” ЕАД. В периода юли 1999 г.- ноември 2002 г. последователно е заемала
длъжностите главен експерт и началник отдел в Централно управление на “Банка ДСК”
ЕАД. От ноември 2002 г. до юни 2004 г. е главен експерт в Централно управление на “ДЗИОбщо застраховане” АД. От юли 2004 г. до февруари 2007 г. е Финансов аналитик в “Ти Би
Ай Инвест” ЕАД. От февруари 2007 г. е Директор „Корпоративни финанси” в “Ти Би Ай
Инвест” ЕАД. От 15.05.2007 г. е управител на “Ти Би Ай Консултинг” ЕООД.
Елеонора Стоева ще ръководи дейността, свързана с обслужване на счетоводната
отчетност на „Агро Финанс” АДСИЦ. Тя е Магистър по Икономика и организация на
селското стопанство от Университета за национално и световно стопанство, София (1990
г.). Елеонора Стоева има близо петнадесетгодишен опит като заместник главен
счетоводител и главен счетоводител в компании като ПОК „Доверие”, „Технологика” ООД,
„Джеф Трейдинг” ООД и др., като задълженията й включват изготвяне на седмични
оборотни ведомости, месечни отчети за приходите и разходите, месечни баланси, справки
за задължения и отделни транзакции, отчети за паричните потоци, годишни финансови
отчети и статистически анализи и справки, свързани с дейността на съответната фирма. От
1 септември 2005 г. е главен счетоводител на „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД и от 1 март
2006 г. - главен счетоводител в УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД.
Валентин Томов ръководи дейността по оперативното управление на дейностите,
свързани с подготовка на сделките със земеделска земя, нейното арендоване и последващо
стопанисване от трети лица. Валентин Томов е Магистър по икономика от Университета за
национално и световно стопанство, София (1989 г.). От 2002 г. е финансов консултант на
свободна практика, а преди това е работил в отделите за вътрешен одит и контрол на
„Централна и кооперативна банка” АД и ТБ „Балканбанк” АД.
За обезпечаване закупуването на земя, отговаряща на определени критерии за качество
дружеството е наело на постоянен трудов договор Кристина Николова. Кристина
Николова е магистър по „Икономика и управление на селското стопанство” от
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Университета за национално и световно стопанство. Притежава сертификат по маркетинг и
мениджмънт, издаден от Австрийската федерална стопанска камара през 1994г.,
свидетелство за завършен курс по „Стратегически мениджмънт”, проведен в гр. София от
Университета „Вашингтон и Ли”, Легсингтън, Вирджиния, САЩ. В продължение на
повече от двадесет години и натрупала професионален опит в областта на кредитната
дейност, анализ и оценка на финансовата ефективност на предложени за финансиране
проекти, включително и по програма САПАРД и ФАР. Последователно е работила в БНБ,
ТБ Биохим, Централна кооперативна банка и др.
За юридически становища и консултации „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД ползва услугите
на Вера Желязкова - магистър по право от Софийския университет „Св. Климент
Охридски”, София (2000г.). Работила е последователно в Агенцията за приватизация,
Българската национална телевизия, Ти Би Ай Инвест ЕАД, а от месец януари 2006 година
работи в Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД. Има седемгодишен опит като юрист в областта
на административното, облигационното и търговското право, а в последните години се
занимава активно и с право в областта на ценните книжа.. Участвала е в приватизационни
процедури и по-специално изготвяне на приватизационни договори за продажба на дялове
и акции, собственост на търговски дружества, изготвяне на правни становища, изготвяне на
проспекти за публично предлагане на ценни книжа и др. Тя отговаря за юридическите
становища и консултации относно дейността на Агро Финанс АДСИЦ.
Създадената организация и установените правила на работа, комбинирани с
професионалния опит на служителите и управленския екип, са предпоставка за успешното
осъществявяне на дейността на „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД по обслужването на
недвижимите имоти, и другите дейности по администрирането на портфейла от имоти на
Емитента. Дружеството разполага с необходимата структура, професионални и технически
ресурси да изпълнява функциите на обслужващо дружество на “Агро Финанс” АДСИЦ,
съгласно сключения за това договор.


Съществени условия на договора за обслужващо дружество

Договорът с Обслужващото дружество има за предмет: анализ на пазара на земеделска
земя; изготвяне на предложения за покупка на имоти; изготвяне на всички предварителни
действия по отдаване на имотите под наем, лизинг, аренда или тяхната продажба;
препоръки за мерките, които са необходими да бъдат предприети за запазване доброто
състояние на имотите; предложения за инвестиране на свободните средства на АДСИЦ;
извършване на необходимите действия по поддръжка и управление на имотите; водене и
съхраняване на счетоводната отчетност на АДСИЦ (дружеството отговаря за оперативното
осчетоводяване и съхранение на първичната счетоводна документация, свързана с
придобиването от „Агро Финанс” АДСИЦ на имоти, предложени за закупуване чрез
агентската мрежа на обслужващото дружество, и с обслужването на тези имоти, както и за
изготвянето на месечните, тримесечните и годишните финансови отчети на Агро Финанс
АДСИЦ, за годишното приключване и одитиране на финансовите отчети и за изготвяне на
счетоводните справки към тях, съгласно изискванията на Наредба №2); финансови
консултации във връзка с дейността на “Агро Финанс” АДСИЦ; правно обслужване на
АДСИЦ и други необходими дейности във връзка с осъществяване на инвестиционните
цели и управление на притежаваните от “Агро Финанс” АДСИЦ имоти.
За дейността си по договора обслужващото дружество има право на възнаграждение, както
следва:
•
Годишно възнаграждение в размер на 0,75% (нула цяло, седемдесет и пет на
сто) на годишна база от стойността на активите по баланса към края на предходния
месец. Възнаграждението се заплаща на тримесечие;
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•
Годишно възнаграждение при отдаване на имоти под аренда/наем/лизинг в
размер на 5% (пет на сто) от арендата/наемната премия. Възнаграждението се
заплаща на тримесечие.;
•
Еднократно възнаграждение при продажба на имоти – в размер на 5% (пет на
сто) от разликата между продажната и покупната цена на актива.
Обслужващото дружество може да бъде заменено с едно или повече други обслужващи
дружества. Замяната се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор.
Договорът с обслужващото дружество е сключен за неопределен срок. Договорът може да
бъде прекратен по взаимно съгласие; при виновно неизпълнение на задълженията,
изправната страна има право да развали договора съгласно общите правила на ЗЗД и ТЗ; в
други случаи, следващи императивните разпоредби на закона.
При прекратяване на договор с обслужващо дружество, то ще бъде своевременно заменено
с друго обслужващо дружество.
Към датата на съставяне на настоящия Проспект обслужващото дружество не е заменяно.


„ПофиНет” ЕООД

ПРОФИНЕТ” ЕООД ще осъществява дейността по обслужване на недвижими имоти,
водене и съхраняване на счетоводната отчетност и правно обслужване на АДСИЦ
Седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. Света София № 7, ет. 6
Телефон: (02) 935 0606; Tелефакс: (02) 935 06 17;
БУЛСТАТ: 1406329
Номер и партида на вписване в търговския регистър: 12082/2006
„ПрофиНет” ЕООД е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд съгласно
решение на СГС по фирмено дело №12082/2006 г. под партиден №8109169, том 1473, стр.
11.
 Кратка информация относно професионалния опит на обслужващото
дружество
„ПрофиНет” ЕООД е създадено през 2006 г. с цел извършване на финансово консултантска дейност, предоставяне на специализирани посреднически услуги,
счетоводни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти и др. Екипът от служители,
назначени на трудов договор в Дружеството, има опит в извършване на следните дейности:
- консултации при сключване на сделки със земеделска земя, в т.ч. придобиване и
отдаване под аренда или наем;
- проучване и изготвяне на оценки за състоянието на пазара на недвижими имоти в
страната;
- анализ, оценка и разработване на инвестиционни проекти и осигуряване на
финансиране;
- финансово - счетоводни услуги.
През последната една година екипът от специалисти в „ПрофиНет” ЕООД е натрупал богат
опит и в областта на сделки с недвижими имоти и управлението на инвестиционни имоти,
пряко свързани с дейността на ДСИЦ, а именно:
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- Изготвяне на проучвания и анализи, прогнози и оценки за състоянието на пазара на
недвижими имоти в страната и изготвяне на предложения за покупка от ДСИЦ на
право на собственост и/или ограничени вещни права върху недвижими имоти;
- Проучване състоянието на недвижимите имоти, които ДСИЦ притежава или
възнамерява да придобие, с оглед състоянието и прогнозите за развитието на пазара
на недвижими имоти в страната, и изготвяне на предложения за начина на
управление и/или разпореждане с недвижимите имоти, включително за отдаването
им под наем, аренда или лизинг, или за продажбата им при определени условия;
- Изготвяне на предложения за промени в инвестиционните цели и ограниченията в
инвестиционната дейност и/или вида на недвижимите имоти за секюритизация,
предвидени в устава, проспекта и другите вътрешни актове на АДСИЦ, когато
такива промени се налагат или са целесъобразни с оглед на промени в действащата
нормативна уредба или в пазарните условия.
Организационната структура на дружеството включва отдел за анализ на пазара на
земеделска земя и изготвяне на предложения за покупка на земеделска земя, юридически
отдел и финансово-счетоводен отдел. При изпълнение на дейностите и услугите като
обслужващо дружество на „Агро Финанс” АДСИЦ, „ПрофиНет” ЕООД използва
специалисти в областта на сделките с поземлени имоти, включващи придобиване,
продажба и отдаване под наем, както и експерти в сферата на счетоводното и правно
обслужване.
Следва кратко представяне на професионалния опит и квалификация на лицата, пряко
ангажирани с обслужване дейността на „Агро Финанс” АДСИЦ:
Петър Христов ще отговаря за оперативното управление на всички дейности, свързани с
изпълнение на задълженията на дружеството относно дейността на Агро Финанс АДСИЦ.
Той е учил „Маркетинг и мениджмънт” в Българо-датския колеж. Има над шест години
опит като управител на фирми, като „Интеграл газ” ООД – продажба на петролни
продукти, и „Май груп” ООД – вносител на захарни изделия от Испания. През последната
една година активно работи с сферата на покупко-продажба и управление на недвижими
имоти и по-конкретно на земеделска земя. Участвал е в изготвянето на инвестиционни
стратегии за инвестиции в земеделска земя, познава отлично пазара на земеделска земя в
различните райони на страната и възможностите за отдаване под аренда.
Светлана Ганевска е магистър по „Компютърни технологии” от Техническия университет
– София и бакалавър по Маркетинг и мениджмънт” от Университета за национално и
световно стопанство. Тя е работила близо десет години в областта на финансите и
счетоводството, по-специално управление на финансовите активи, разработване на
фирмената финансова политика и контрол, изготвяне на месечни финансови отчети,
изготвяне и контрол по изпълнение на годишния бюджет на фирмата, анализ на паричните
потоци. Работила е като финансов и административен директор в МАН Роланд България,
главен счетоводител в Ю Си Би България и др. Светлана Ганевска ще отговаря за
финансовите взаимоотношения и счетоводство на Агро Финанс АДСИЦ.
Йордан Витков е специалист с над двадесет и пет годишен опит в областта на селското
стопанство. Завършил е Висшия стопански институт, Пловдив, специалност „Растителна
защита”. Притежава квалификация „Мениджмънт на агрофирмите и борсите” от Селскостопанската академия в София (1992г.). Заемал е длъжностите председател и главен
агроном на ТКЗС – с. Чокоба, Сливен; агроном във „Флорина България” АД – фирма за
производство на натурални сокове, както и управител на собствена фирма, част от
дейността, на която е била в областта на пазара на земеделска земя, включително и
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арендоването ва земеделска земя. Г-н Витков ще бъде ангажиран пряко с покупката на
земя, отговаряща на определени критерии за качество.
Емилия Велинова ще ръководи дейността, свързана със счетоводната отчетност и
обслужване на „Агро Финанс” АДСИЦ. Тя е магистър по „Счетоводство и контрол” от
Университета за национално и световно стопанство и е завършила допълнителна
специализация към Института за следдипломна квалификация към УНСС. Емилия
Велинова има над осем годишен опит като счетоводител във фирми като „Сенатор” ООД,
„Компакт Меридиан” ООД и други, като е изготвяла месечни отчети за приходите и
разходите, месечни баланси, отчети за паричните потоци, годишни финансови отчети и
справки, свързани с дейността на съответната фирма, счетоводното отразяване на
инвестиционни имоти.
Атанас Дамянов ще отговаря за оперативното управление на дейностите, свързани с
подготовка на сделките със земеделска земя, нейното отдаване под аренда или наем и
последващо стопанисване от трети лица. Атанас Дамянов е бакалавър по „Маркетинг” от
Университета за национално и световно стопанство и в момента е студент магистърска
степен по специалност „Финансов контрол”. Заемал е длъжностите помощник мениджър и
помощник счетоводител в „Булфлекс” ЕООД и Увеселителен парк „София ленд” АД като е
отговарял за проучванията на пазара, определяне на цените на фирмените продукти,
разпределение на текущите задължения.
За юридически становища и консултации „Профинет” ЕООД ще ползва услугите на
адвокат Росица Митрева – магистър по право от Софийски университет, София (1987 г.) и
адвокат в Софийска адвокатска колегия от 1994 г. Росица Митрева е работила като юрист
по договор за правно обслужване с АДСИЦ за закупуване и управление на недвижими
имоти за периода април 2004 – януари 2005 г., изготвяйки договори и документи, свързани
със стартиране дейността на дружеството, предварителни договори за покупка на
конкретен имот, нотариални актове, извършване на проверки на документи на
собствениците на имота изповядване на сделки за покупко-продажба. Професионалният й
опит включва още: правна защита по дела на юридически и физически лица в областта на
търговското, гражданското трудовото и административното право на ниво Районен,
Градски, Апелативен и Върховен съдилища; правни консултации в областта на
търговското, гражданското, трудовото и административно право, включващо изготвяне на
проекти за предварителни договори по чл. 19 от ЗЗД, окончателни договори, нотариални
актове, разваляне на договори, както и прекратяване на договори; подготовка и водене на
преговори във връзка с договарянето; подготовка и изготвяне на искови молби във връзка с
разваляне на договори, прекратяване на договори, както и за неизпълнение на договори.
По настоящем адвокат Росица Митрева има сключени договори за правни консултации и
експертни становища със „СИД консулт” ЕООД, ”Светлина”АД, ЕТ „РОСНЕ” Снежана
Илиева, „ВЕРБ” ООД, „Итали експорт” ООД и др.
Създадената организация и установените правила на работа, комбинирани с
професионалния опит на служителите и управленския екип, са предпоставка за успешното
развитие на дейността на „ПрофиНет” ЕООД по обслужването на недвижимите имоти,
воденето и съхраняването на счетоводната документация и кореспонденция, и другите
дейности по администрирането на портфейла от имоти. Дружеството разполага с
необходимата структура, професионални и технически ресурси да изпълнява функциите на
обслужващо дружество на “Агро Финанс” АДСИЦ, съгласно сключения за това договор.
 Съществени условия на договора за обслужващо дружество
Договорът с Обслужващото дружество има за предмет: анализ на пазара на земеделска
земя; изготвяне на предложения за покупка на имоти; изготвяне на всички предварителни
действия по отдаване на имотите под наем, лизинг, аренда или тяхната продажба;
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препоръки за мерките, които са необходими да бъдат предприети за запазване доброто
състояние на имотите; предложения за инвестиране на свободните средства на АДСИЦ;
извършване на необходимите действия по поддръжка и управление на имотите; водене и
съхраняване на счетоводната отчетност на АДСИЦ (дружеството отговаря за оперативното
осчетоводяване и съхранение на първичната счетоводна документация, свързана с
придобиването от „Агро Финанс” АДСИЦ на имоти, предложени за закупуване чрез
агентската мрежа на обслужващото дружество, и с обслужването на тези имоти);
финансови консултации във връзка с дейността на “Агро Финанс” АДСИЦ; правно
обслужване на АДСИЦ и други необходими дейности във връзка с осъществяване на
инвестиционните цели и управление на притежаваните от “Агро Финанс” АДСИЦ имоти.
За дейността си по договора обслужващото дружество има право на възнаграждение, както
следва:
•

Годишно възнаграждение в размер на 0,75% (нула цяло седемдесет и пет стотни на
сто) на годишна база от стойността на активите по баланса към края на предходното
финансово тримесечие. Възнаграждението се заплаща на тримесечие.;

•

Годишно възнаграждение при отдаване на имоти под аренда/наем/лизинг в размер
на 5% (пет на сто) от арендата/наемната премия. Възнаграждението се заплаща на
тримесечие.;

•

Еднократно възнаграждение при продажба на имоти – в размер на 5% (пет на сто) от
разликата между продажната и покупната цена на актива.

Обслужващото дружество може да бъде заменено с едно или повече други обслужващи
дружества. Замяната се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор.
Договорът с обслужващото дружество е сключен за неопределен срок. Договорът може да
бъде прекратен по взаимно съгласие; при виновно неизпълнение на задълженията,
изправната страна има право да развали договора съгласно общите правила на ЗЗД и ТЗ; в
други случаи, следващи императивните разпоредби на закона.
При прекратяване на договор с обслужващо дружество, то ще бъде своевременно заменено
с друго обслужващо дружество.
Към датата на съставяне на настоящия Проспект обслужващото дружество не е заменяно.
7.10.Директор за връзки с инвеститорите
Директорът за връзки с инвеститорите не е член на Съвета на директорите на Дружеството.
Съгласно чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, основната функция
на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяването на ефективна връзка между
Съвета на директорите на Дружеството, от една страна, и неговите акционери и
инвеститорите, от друга страна. По-конкретно, Директорът за връзки с инвеститорите
отговаря за: (а) предоставянето на информация за финансово-икономическото състояние на
Дружеството, за общи събрания и всяка друга информация, на която съгласно закона
акционерите и инвеститорите имат право в това им качество; (б) изпращането на отчетите и
уведомленията до Комисията за финансов надзор, до “Българска фондова борса – София”
АД и до Централния депозитар; (в) воденето и съхранението на протоколите от заседанията
на Съвета на директорите.
Съветът на директорите на Дружеството е назначил за Директор за връзки с инвеститорите
Кристина Петрова Николова. Кристина Николова е завършила през 1991 г. УНСС,
специалност „Икономика и управление на селското стопанство”. В периода ноември 1983 г.
– август 1997 г. последователно е заемала длъжностите счетоводител, инспектор по
кредита, експерт, главен експерт и началник отдел „Кредитиране” в БНБ – 4, ТБ
„Електроника” АД, ТБ „София банк” АД /впоследствие консолидирани с ТБ „Биохим” АД/
и ТБ „Биохим” АД. През периода септември 1998 г. – декември 2004 г. е консултирала
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инвестиционни проекти, включително и проекти по Програмите САПАРД и ФАР. През
периода 2005 г. – юни 2007 г. е заемала длъжностите банков специалист в ЦКБ АД клон
Дондуков и специалист „Надзор върху кредитната дейност” в ЦКБ АД – Централно
управление. От м. юли 2007 г. е финансов директор в „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД.
Кристина Николова не участва в управителни и контролни органи на търговски дружества
и не притежава дялове от капитала на други дружества. На лицето не са налагани
принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с
професионалната му дейност.
7.11.Акционери, притежаващи над 5% от акциите с право на глас
При учредяването на дружеството акционерите притежаващи над 5% от акциите с право на
глас са били:
• “СИЕСАЙЕФ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
“Лозенец”, ул. “Неразделни”, №14 притежава 100 000 броя обикновени акции с право на
глас, представляващи 20% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “Агро
Финанс” АДСИЦ;
• ЗПАД “БУЛСТРАД” АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, район
“Триадица”, пл. “Позитано”, №5 притежава 150 000 броя обикновени акции с право на глас,
представляващи 30% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “Агро Финанс”
АДСИЦ;
• ЗАД “БУЛСТРАД ЖИВОТ” АД , със седалище и адрес на управление: гр. София,
район “Възраждане”, ул. “Света София”, №6 притежава 100 000 броя обикновени акции с
право на глас, представляващи 20% от капитала и от гласовете в Общото събрание на
“Агро Финанс” АДСИЦ;
• “ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД , със седалище и адрес на управление: гр. София,
район “Триадица”, пл. “Позитано”, №5 притежава 100 000 броя обикновени акции с право
на глас, представляващи 20% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “Агро
Финанс” АДСИЦ;
• “ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ” ЕАД , със седалище и адрес на управление: гр. София,
район “Оборище”, ул. “Дунав”, №5 притежава 50 000 броя обикновени акции с право на
глас, представляващи 10% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “Агро
Финанс” АДСИЦ;
Към 19.10.2007 г. акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ с над 5% са:
• ДФ “ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. “Света София”, №5 - притежава 998 000 броя обикновени акции с право на глас,
представляващи 6,18% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “Агро Финанс”
АДСИЦ;
• ЗПАД “БУЛСТРАД” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
“Триадица”, пл. “Позитано” №5 - притежава 988 540 броя обикновени акции с право на
глас, представляващи 6,13% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “Агро
Финанс” АДСИЦ;
• ДПФ “ДОВЕРИЕ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Дунав” №5
- притежава 1 129 500 броя обикновени акции с право на глас, представляващи 7,00% от
капитала и от гласовете в Общото събрание на “Агро Финанс” АДСИЦ;
• ППФ “ДОВЕРИЕ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ул.
“Дунав” №5 - притежава 1 129 500 броя обикновени акции с право на глас, представляващи
7,00% от капитала и от гласовете в Общото събрание на “Агро Финанс” АДСИЦ;
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• УПФ “ДОВЕРИЕ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Дунав” №5
- притежава 1 129 500 броя обикновени акции с право на глас, представляващи 7,00% от
капитала и от гласовете в Общото събрание на “Агро Финанс” АДСИЦ;
• БАНК АУСТРИЯ КРИЕДИТАНЩАЛД - притежава 5 468 669 броя обикновени
акции с право на глас, представляващи 33,89% от капитала и от гласовете в Общото
събрание на “Агро Финанс” АДСИЦ;
• Клиенти на “МОРГАН СТЕНЛИ” притежават общо 1 334 600 броя обикновени
акции с право на глас, представляващи 8,27% от капитала и от гласовете в Общото
събрание на “Агро Финанс” АДСИЦ;
Основните акционери на Дружеството нямат различни права на глас от всички останали
акционери.
- Лица, които пряко или непряко упражняват контрол върху Дружеството
По смисъла на § 1, т. 13 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, едно лице
упражнява пряко или непряко контрол върху Дружеството, когато това лице, (а) притежава,
включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50
на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството; или (б) може да определя пряко
или непряко повече от половината от членовете на Съвет на директорите на Дружеството;
или в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на Дружеството.
Няма лица, които да упражняват на контрол върху Дружеството – посредством пряко или
непряко притежаване на над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание (§1, т.13,
буква „а” от ДР на ЗППЦК); няма лице което може да определя пряко или непряко повече
от половината от членовете на управителния или контролния орган на Дружеството; няма
лице, което може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на Дружеството.
На Дружеството не са известни каквито и да било договорености, които могат може да
доведат до възникване на контрол върху емитента.
С оглед предотвратяване и избягване на злоупотреби от страна на лицата, които биха могли
да упражняват контрол върху Дружеството, в случай че възникне такъв, съществуват
нарочни мерки, реализацията на които цели именно избягването и предотвратяването на
подобна злоупотреба.
Така например съгласно чл. 38, ал. 3 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, за приемане на
едни от най-важните решения, касаещи статута и дейността на Дружеството, от страна на
общото събрание на акционерите, се изисква квалифицирано мнозинство - повече от 3/4
(три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. Това са решенията,
отнасящи се до: изменение и допълнение на устава на Дружеството; преобразуване и
прекратяване на Дружеството; увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
избиране и освобождаване на членовете на СД на Дружеството. Съгласно изричната
разпоредба на чл.262п, ал.1 от Търговския закон и съгласно предвиденото в Устава на
„Агро Финанс” АДСИЦ, за вземане на решение от общото събрание на акционерите за
преобразуване на Дружеството е необходимо мнозинство не по-малко от ¾ (три четвърти)
от представените на събранието акции с право на глас.
ЗППЦК дава право на лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от
капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава
интересите на дружеството, да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети
лица. Тези лица могат също:
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1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за
обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на
членовете на СД и на прокуристите на дружеството;
2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори,
които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за
констатациите си;
3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен
представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
Предвидено е също, че лице, упражняващо контрол върху Дружество, което посредством
своето влияние върху Дружеството е склонило член на СД или негов прокурист да действа
или да се въздържи от действие не в интерес на дружеството, отговаря солидарно за
причинените на Дружеството вреди.
- Сделки със свързани (заинтересовани) лица
Транзакциите между свързани лица са изложени в Стандартите, приети в съответствие с
Регламент №1606/2002.
Към настоящия момент Дружеството няма сключени сделки с участието на „свързани
лица”, сделки от съществено значение за емитента или за свързано лице.
Дружеството не е сключвало необичайни по вид и условия сделки и към момента не са
налице предложения за сключване на такива сделки.
"Агро Финанс" АДСИЦ не е отпускало заеми и не е поемало гаранции за или в полза на
свързани лица. Дружеството няма право да предоставя заеми или да обезпечава чужди
задължения (чл. 21, ал. 1 ЗДСИЦ).
7.12.Възнаграждения на обслужващите дружества
Всяко едно от обслужващите дружества, за дейността си по договорите за обслужване
дейността на Емитента, има право на възнаграждение, както следва:
•

Годишно възнаграждение в размер на 0,75% (нула цяло седемдесет и пет стотни на
сто) на годишна база от стойността на активите по баланса към края на предходното
финансово тримесечие. Възнаграждението се заплаща на тримесечие.;

•

Годишно възнаграждение при отдаване на имоти под аренда/наем/лизинг в размер
на 5% (пет на сто) от арендата/наемната премия. Възнаграждението се заплаща на
тримесечие.;

•

Еднократно възнаграждение при продажба на имоти – в размер на 5% (пет на сто) от
разликата между продажната и покупната цена на актива.

7.13.Изплатени от Дружеството разходи към 31.12.2006 г. и към 30.09.2007 г.
В следващите таблици са представени всички извършени от Дружеството разходи към
31.12.2006 г. и към 30.09.2007 г. и като процент от активите на дружеството за съответния
период.
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Общо разходи на дружеството към 31.12.2006 г.
% от
активите на
баланса
31.12.2006 г.
Възнаграждение на
обслужващото дружество
Възнаграждение на
банката-депозитар
Възнаграждение на
членовете на Съвета на
директорите
Възнаграждение на
одитора
Възнаграждение на
инвестициони посредници
Други разходи на
дружеството
Общо разходи

27 509,01

1,22%

200,00

0,01%

33 857,00

1,51%

-

0,00%

8 000,00

0,36%

68 414,99
137 981,00

3,05%
6,14%

Общо разходи на дружеството към 30.09.2007 г.
% от
активите на
баланса
30.09.2007 г.
Възнаграждение на
обслужващото дружество
Възнаграждение на банкатадепозитар
Възнаграждение на
членовете на Съвета на
директорите
Възнаграждение на одитора
Възнаграждение на
инвестициони посредници
Разходи за обслужване и
поддържане на придобитите
имоти
Други разходи на
дружеството
Общо разходи

189 063,99

0,88%

900,00

0,00%

37 446,71

0,17%

1 200,00

0,01%

314 789,08

1,46%

173 029,17
716 428,95

0,00%
0,80%
3,33%

В следващите таблици са представени разходите за управление на Дружеството към
31.12.2006 г. и към 30.09.2007 г. и като процент от активите на дружеството за съответния
период. Съгласно чл. 60, ал. 1 от Устава на Дружеството, максимално допустимият размер
на всички разходи по неговото управление и обслужване, в това число разходите за
възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, на обслужващите дружества, на
регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар не може да надхвърля 7 (седем) на
сто от стойността на активите по баланса на Дружеството, включен в годишния финансов
отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите.
Разходи за управление на дружеството към 31.12.2006 г.
% от
активите на
баланса
31.12.2006 г.
Възнаграждение на
обслужващото дружество
27 509,01
1,22%
Възнаграждение на
банката-депозитар
200,00
0,01%
Възнаграждение на
членовете на Съвета на
директорите
33 857,00
1,51%
Възнаграждение на
одитора
0,00%
Възнаграждение на
оценителите
0,00%
Общо разходи
61 566,01
2,74%
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Разходи за управление на дружеството към 31.12.2006
0.09.2007 г
% от
активите на
баланса
30.09.2007 г.
Възнаграждение на
обслужващото дружество
189 063,99
0,88%
Възнаграждение на банкатадепозитар
900,00
0,00%
Възнаграждение на
членовете на Съвета на
директорите
37 446,71
0,17%
Възнаграждение на одитора
Възнаграждение на
оценителите
Общо разходи

1 200,00

0,01%

4 024,00
232 634,70

0,02%
1,08%

7.14.Финансова информация
Дружеството е учредено през м. февруари 2006 г. Дружеството е предоставило на КФН с вх
№:
1.№РГ-05-00/14 от 30.10.2006 г. междинен неодитиран отчет на Дружеството, към
30.09.2006 г., изготвен съгласно МСФО;
2.№РГ-05-00/4 от 15.12.2007 г. годишен одитиран отчет на Дружеството, към 31.12.2006 г.,
изготвен съгласно МСФО;
3.№РГ-05-00/13 от 17.10.200 г. междинен неодитиран отчет на Дружеството, към
30.09.2007 г., изготвен съгласно МСФО;
Приложение към Проспекта са одитираните прогнози за дейността на Дружеството до 2010
г.
В следващите таблици са представени посочените по горе отчети на Дружеството:
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БАЛАНС
АКТИВИ

30.9.2006

31.12.2006

30.9.2007

BGN

BGN

BGN

Дълготрайни активи
Инвестиционни имоти
Материални дъготрайни активи
Нематериални дълготрайни активи
Общо Дълготрайни активи

589 349

2 087 296

13 968 328

24 618

24 198

23 722

3 880

3 350

7 178

617 847

2 114 844

13 999 228

Краткотрайни активи
Вземания от контрагенти

163 881

Предоставени аванси

-

Други

-

93 177

4 394
692 406

5 080

122 015

Парични средства и парични еквиваленти

157 445

32 450

6 710 076

Общо краткотрайни активи

321 326

130 707

7 528 891

Разходи за бъдещи периоди
ОБЩО АКТИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

614

307

1 020

939 787

2 245 858

21 529 139

BGN

BGN

BGN

Собствен капитал
Основен капитал

650 000

650 000

Премии от капитал

-

-

Натрупана печалба/(загуба)

-

-

16 137 954
1 548 795
128 780

Печалба/(загуба) от текущия период

(66 888)

128 780

3 162 345

Общо собствен капитал

583 112

778 780

20 977 874

Дългосрочни задължения
Дългосрочни заеми към трети лица
Дългосрочни задължения към свързани лица
Общо Дългосрочни задължения

-

-

-

Краткосрочни задължения
Задължения към финансови предприятия

300 000

1 200 000

43 275

241 992

494 616

-

14 343

35 481

2 277

-

1 982

Данъчни задължения

862

-

2 277

Задължения към осигурителни предприятия

-

-

1 766

10 260

10 743

15 143

Общо Краткосрочни задължения

356 674

1 467 078

551 265

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

939 786

2 245 858

21 529 139

Задължения към контрагенти
Задължения към обслужващо дружество
Задължения към персонала

Други
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ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

BGN

BGN

BGN

30.9.2006

31.12.2006

30.9.2007

Продължаващи дейности
Печалба/(загуба) от инвестиционни имоти
Доходи от други инвестиции
Печалба/(загуба) от инвестиции

-

Приходи от дейността

-

Финансови приходи/(разходи)
Административни разходи

262 529

3 726 294

2 399

(7 518)

84 442

(23 014)

(86 831)

(607 104)

Разходи за амортизации

(1 391)

(7 223)

(8 387)

Разходи за заплати и осигуровки

(5 651)

(30 606)

(27 804)

(850)

(1 571)

(5 096)

Други разходи за дейността

Печалба/(загуба) преди данъци

(28 507)

128 780

Корпоративен данък

3 162 345
-

Печалба/(загуба) от продължаващи операции
Нетна печалба/(загуба) за периода

(28 507)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

128 780

3 162 345

BGN

BGN

BGN

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

30.9.2006

31.12.2006

30.9.2007

Покупка на инвестициoнни имоти

(589 349)

(1 682 246)

(8 535 940)

Постъпления от продажба на инвестиционни имоти
Покупка на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Други постъпления от инвестиционна дейност
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Други плащания

10 730
(10 536)

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

(589 349)

(1 682 149)

(8 535 747)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
Постъпления от контрагенти и служители

-

Плащания към контрагенти и служители
Платени лихви и други подобни

207

34 357

(198 634)

(119 217)

(626 577)

(377)

(899)

(1 037)

Платени данъци
Възстановени данъци
Други постъпления
Други плащания
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ НЕИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

15 186

15 186

(18 676)

(18 769)

4 260
(89)

(202 501)

(123 493)

(589 086)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Постъпления свързани с основния капитал

650 000

650 000

Постъпления свързани с краткосрочни заеми

300 000

1 200 000

Плащания свързани с краткосрочни заеми

17 036 749
1 932 500
(3 132 500)

Постъпления от лихви
Платени лихви

2 672

2 660

35 478

(3 377)

(14 568)

(69 769)

Платени дивиденти
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

949 295

1 838 092

15 802 459

НЕТНА ПРОМЯНА НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

157 445

32 450

6 677 626

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА

-

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА

157 445
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32 450

32 450
6 710 076

7.15.Съществени промени след датата на последния годишен или междинен финансов
отчет
След датата на последния междинен финансов отчет – 30.09.2007 г. до датата на изготвяне
на настоящия документ са настъпили следните съществени обстоятелства:
На 12.10.2007 г. Съветът на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ взе решение за
увеличение на капитала на дружеството, предмет на настоящия проспект. За подробности
виж. Документа за предлаганите ценни книжа.
На 26.10.2007 г. с решение на Съвета на директорите е избрано още едно обслужващо
дружество, което ще което ще осъществява управление на имотите, правно обслужване и
счетоводната отчетност на Дружеството. На 26.10.2007г. е подписан Договора с
„Профинет” ЕООД. За повече подробности виж. т.7.6. от настоящия документ.
На 29.10.2007 г. с решение на Съвета на директорите е променено възнаграждението на „Ти
Би Ай Консултинг” ЕООД в качеството му на обслужващо дружество на Емитента и е
променен обхвата на дейностите, които „Ти Би Ай Консултинг” ЕООД ще осъществява при
обслужването на дейността на Емитента (за подробности виж т.7.9. “Обслужващи
Дружества”). На 29.10.2007г. е подписан Анекс към договора за горното с „Ти Би Ай
Консултинг” ЕООД.
На 26.10.2007 г. Дружеството чрез информационен бюлетин (предоставен на КФН, БФБ и
медиите) е оповестило, че към 25.10.2007 г. инвестиционният му портфейл е достигнал
достигна 52 245 дка. земеделска земя и че предстои финализирането на сделките за
закупуването на още над 2 600 дка.
След датата на последния междинен финансов отчет до датата на изготвяне на настоящия
документ не са настъпвали други съществени промени в дейността и финансовите му
отчети.
7.16.Информация за акционерния капитал
Размерът на капитала на дружеството и броя акции, включен във последния годишен
финансов отчет на Дружеството са:
Размер на акционерния (основния) капитал .........................

650 000 лв.

Номинална стойност на акция ...............................................

1 лв.

Емитирани и изцяло изплатени акции ..................................

650 000 броя

Всички издадени акции са изплатени напълно, в пари.
При учредяването на Дружеството, преди първото увеличение, капиталът на Дружеството е
бил:
Размер на акционерния (основния) капитал .........................

500 000 лв.

Номинална стойност на акция ...............................................

1 лв.

Емитирани и изцяло изплатени акции ..................................

500 000 броя

Долупосочените данни се отнасят за капитала на дружеството след второто увеличение на
капитала и са актуални към датата на Резюмето:
Размер на акционерния (основния) капитал .........................

16 137 954 лв.

Номинална стойност на акция ...............................................

1 лв.

Емитирани и изцяло изплатени акции ..................................

16 137 954 броя

Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.
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От учредяването на Дружеството до момента няма промяна на класа акции. Дружеството
не е издавало акции от различни класове, акции с привилегии и опции.
"Агро Финанс" АДСИЦ не притежава собствени акции и няма дъщерни дружества.
Нито едно лице не притежава опции върху капитала на Дружеството. Няма лица, към които
да е поет ангажимент за издаване на опции в тяхна полза условно или безусловно.
На 12.10.2007 г. Съветът на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ прие решение за
увеличаване на капитала на 32 275 908 лв. чрез издаване на 16 137 954 броя нови
обикновени безналични акции с право на глас, с емисионна стойност от 1.20 лв. всяка.
Срещу една съществуваща преди увеличението акция се издава едно право, даващо
възможност за записване на 1 нова акция.
Срок на публичното предлагане: Прехвърлянето на правата и записването на акциите
започва в първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на
обнародване на съобщението за публично предлагане, съгласно чл. 92а, ал. 1 и 2 от
ЗППЦК и публикуването му в един централен ежедневник. Ако обнародването и
публикуването са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от
датата на обнародването в „Държавен вестник”. Крайния срок за прехвърляне на правата е
първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за
прехвърляне на правата. Крайния срок за записване на акциите е първият работен ден,
следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за
прехвърляне на правата.
Категории лица, които имат преференциални права за участие в увеличението на капитала:
Увеличението на капитала се провежда, като се спазва предимственото право на
настоящите акционери да запишат акции от новата емисия съгласно чл. 112 от ЗППЦК.
Увеличението на капитала чрез първично публично предлагане се извършва, при условие
че Комисията за финансов надзор издаде потвърждение на този Регистрационен документ,
Документа за предлаганите ценни книжа и резюмето на проспекта за това увеличение, и
при спазване на разпоредбите на ЗППЦК, правилника на ЦД АД и на БФБ – София.
7.17.Информация за устава на дружеството
- Разпоредби на Устава, касаещи управителните органи на Дружеството
Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са
Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (чл. 30 от Устава).
- Общо събрание на акционерите
Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание
лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал.
1 от ЗППЦК. Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер при
провеждането на общото събрание на акционерите. Те както и акционерите с
привилегировани акции без право на глас, вземат участие в работата на Общото събрание
без право на глас, освен ако са едновременно и акционери с право на глас.
В компетентността на Общото събрание се включва да:
1.
изменя и допълва устава на Дружеството;
2.
преобразува и прекратява Дружеството;
3.
увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4.
избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5.
определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и
гаранцията за управлението им съгласно изискванията на закона;
6.
назначава и освобождава регистрираните одитори на дружество;
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7.
одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените
регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на
фонд “Резервен”, и за изплащане на дивидент;
8.
назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на
дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9.
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
Общото събрание решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност
съгласно действащото законодателство.
Общото събрание се провежда по седалището да Дружеството, като то може да бъде
редовно или извънредно. Редовното общо събрание се провежда до края на първото
полугодие след приключването на отчетната година.
Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които
повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на
Дружеството. След вписването в търговския регистър на задължителното първоначално
увеличение на капитала и след като Дружеството придобие статута на публично дружество,
свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен
вестник", като от обнародването й до датата на Общото събрание трябва да има най-малко
30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен
ежедневник. Най-малко 45 дни преди провеждане на събранието поканата и материалите за
Общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор (КФН), в Централния
депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството.
Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според
изискванията на действащото законодателство, като акционерите, които повече от три
месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството,
могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на
чл. 223а от ТЗ.
Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на
акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на
разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на
поканата за свикване на Общо събрание. В случай, че дневният ред включва избор на
членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената,
постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При
поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.
При провеждане на Общото събрание акционерите могат да задават въпроси относно
икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството,
независимо дали са свързани с обявения дневен ред.
За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или
на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.
Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът
се заверява от избрания председател и секретар на Общото събрание.
Присъствието на заседанието на пълномощници на акционерите е валидно и съответните
лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното за участие в
Общото събрание е изрично, издадено е за конкретното общо събрание и е нотариално
заверено, а след като Дружеството бъде вписано като публично във водения от КФН
регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа - ако по отношение
на пълномощното са спазени изискванията чл. 116 от ЗППЦК.
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Съгласно устава на Дружеството изискване за кворум от капитала е предвидено само,
когато Общото събрание взема решения за: изменение и допълване на устава на
Дружеството; преобразуване и прекратяване на Дружеството; увеличаване и намаляване на
капитала на Дружеството и избор и освобождаване членовете на Съвета на директорите. В
тази хипотеза за валидно провеждане на Общото събрание изискването е да бъде
представен поне половината от капитала. При липса на кворум може да се насрочи ново
заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно независимо от броя на
представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за
първото заседание.
За вземане на решения по други въпроси от компетентността на Общото събрание не е
предвидено изискване на кворум от капитала.
Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само ако са
спазени изискванията за упълномощаване.
Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на
събранието акции, освен когато действащото законодателство или устава на Дружеството
предвиждат по-голямо мнозинство за вземането на някои решения. Такива са решенията за
изменение и допълване на устава на Дружеството; за преобразуване и прекратяване на
Дружеството, за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството; за избор и
освобождаване на членовете на Съвета на директорите – за тези решения се изисква
мнозинство от ¾ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.
За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и
секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат
списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
Тези протоколи и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и при
поискване се предоставят на акционерите. Протоколната книга се води и съхранява от
специално определено от Съвета на директорите лице.
- Съвет на директорите
Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.
Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет)
години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три)
години. Членовете могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата
им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до
избирането от Общото събрание на нов съвет.
Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица, като
съставът може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.
В случай, че за член на Съвета на директорите бъде избрано юридическо лице, то определя
представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите
лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на
директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.
Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:
• осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
• обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено
отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по
обявяване в несъстоятелност;
• били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация,
прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата
на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени
кредитори;
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• лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
• съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена
линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо
дружество.
Ако за членове на Съвета на директорите са избрани юридически лица, посочените
изискванията следва да са налице за физическите лица – представители на юридическите
лица в Съвета на директорите.
Съществува и изискване най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите да
бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:
1.
служител в дружеството;
2.
акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече
от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3.
лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4.
член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на
търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5.
свързано лице с друг член на Съвета на директорите на дружеството.
Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на
дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и устава
са от изключителната компетентност на Общото събрание. Съветът на директорите на
дружеството взема решения относно:
1. покупката и продажбата на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества и с
банката – депозитар;
3. контролиране на изпълнението на сключените договори по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при
изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи
необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти в предвидените в
закона случаи;
7. инвестиране на свободните средства на дружеството при спазване на
ограниченията, предвидени в законодателството и устава;
8. сключване на договори за банкови кредити;
9. назначаване на трудов договор и освобождаване на директор за връзка с
инвеститорите;
10. приемане на правила за своята дейност;
11. други въпроси от неговата компетентност съгласно устава.
Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на
функции по оперативното управление на дружеството на един или повече от своите
членове (изпълнителни членове/директори). Изпълнителните членове следва да са помалко от останалите членове на Съвета на директорите и могат да бъдат сменени по всяко
време. Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи, както и да
овласти търговски пълномощници. Съветът на директорите овластява един или повече от
своите членове да представляват дружеството, като това овластяване може да бъде
оттеглено по всяко време.Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се
вписват в търговския регистър и се обнародват.
В срок до 5 (пет) години от вписване на дружеството в търговския регистър на съда,
Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто
милиона) лева чрез издаване на нови акции. В решението за увеличаване на капитала
Съветът на директорите следва да определи размера и целите на всяко увеличение, броя и
вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на
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правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и
условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока, и
условията за заплащането й, инвестиционния посредник, на който се възлага обслужването
на увеличаването на капитала, и други необходими условия.
В срок до 5 (пет) години от вписване на дружеството в търговския регистър на съда,
Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер
на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева, независимо от броя на емисиите.
Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при
спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.
Съветът на директорите може да взима решения, ако присъстват не по-малко от 2/3 (две
трети) от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Всички решения
на Съвета на директорите се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете, имащи
право да гласуват. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако
всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на
добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на
неговите акционери, включително:
1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение,
старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички
акционери на дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че
е достоверна, пълна и навременна;
2. да предпочитат интереса на дружеството и на инвеститорите в дружеството пред
своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за
сметка на дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при
изпълнение на служебните и професионалните си задължения;
3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на
дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и
да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при
вземането на решения в тези случаи;
4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията
на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за дружеството,
включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до
публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.
Изброените изисквания се прилага и спрямо физическите лица, които представляват
юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.
Съветът на директорите на Дружеството следва да приеме правила за работата си и да
избере председател и заместник-председател от своите членове.
Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца
или на извънредни заседания, свикани от председателя. Всеки член на Съвета на
директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни
въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати
уведомления до членовете в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед
спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок. В
уведомлението за свикване на заседание задължително се посочват мястото, датата, часът
на заседанието и предложеният дневен ред. Уведомяване за свикване на заседание не е
необходимо за членовете на Съвета на директорите, които на предходното заседание са
уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Всеки от
членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите
членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат
разисквани на предстоящото заседание.
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За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички
членове, присъствали на заседанието. Тези протоколите се водят и съхраняват от директора
за връзки с инвеститорите. Протоколите представляват търговска тайна. Факти и
обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до
знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато
нормативен акт изисква това.
Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето
управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им
брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето,
освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 – 6
ЗППЦК.
Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили
на Дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от
отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може
да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо
събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за
предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата
година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за
свикване на Общото събрание.
Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с
фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната
работна заплата за страната. Възнаграждението се изплаща ежемесечно в брой или по
банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.
Освен посоченото месечно възнаграждение, членовете на Съвета на директорите могат да
получават, по решение на Общото събрание и при наличие на добри финансови резултати
за Дружеството, допълнително възнаграждение, представляващо процент от реализираната
от Дружеството печалба за съответната година. Възнаграждението се изплаща по банкова
сметка до пет работни дни след датата на одитирания годишен баланс на дружеството.
Конкретният размер на възнагражденията се определя от Общото събрание.
-Права и ограничения на класовете акции на Дружеството
Съгласно Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, Дружеството издава само безналични
свободнопрехвърляеми акции, за които чл. 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон
не се прилага. Безналичните акции се водят в регистъра на Централния депозитар по
сметки на акционерите. Издаването и разпореждането (прехвърлянето) с безналичните
акции се извършва с регистрация в Централния депозитар.
Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаване правата на отделни
акционери от един и същи клас не е допустимо.
Дружеството издава обикновени акции, всяка от които дава право на един глас в Общото
събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната
стойност на акцията. Всички обикновени акции са от един клас. Емитираните към момента
на учредяване на Дружеството акции (от учредителната емисия), акциите, емитирани при
задължителното първоначално увеличаване на капитала, както и акциите емитирани при
последващо увеличение на капитала на Дружеството до настоящия момент са обикновени
акции.
След задължителното първоначално увеличаване на капитала Дружеството има
принципната възможност да издава привилегировани акции по реда и при условията,
предвидени в закона и устава. Привилегированите акции може да са без право на глас.
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Право на дивидент. Дружеството разпределя дивиденти по решение на Общото събрание
при условията и реда, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна
цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и глава
дванадесета от Устава. Авансовото разпределяне на дивиденти е забранено.
Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава, Дружеството е
длъжно да разпредели като дивидент най-малко 90 на сто от печалбата си за съответната
финансова година. Съгласно чл. 64, ал. 2 от Устава, дружеството е длъжно да изплати
дивидентите на акционерите в срок до 12 месеца от края на съответната финансова година.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар
като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния
финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата. Акционерите, които
имат право да получат дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават
в Дружеството.
Всяка обикновена акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната й стойност.
Размерът на гарантирания и допълнителния дивидент по привилегированите акции (ако
такива бъдат издадени от дружеството съгласно чл. 15 от Устава), както и условията и реда
за упражняване на правата по привилегированите акции, се определят с конкретното
решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на такива
привилегировани акции.
Право на глас. Всяка обикновена акция, както и всяка привилегирована акция, която е
издадена с право на глас, дава едно право на глас в Общото събрание на акционерите на
Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централния
депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.
Когато предложението за решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването
става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилага за всеки клас
поотделно.
Право на ликвидационен дял. Всяка обикновена акция дава право на ликвидационен дял,
съразмерно с номиналната й стойност.
Това право е условно - то възниква и може да бъде упражнено само в случай, че (и
доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на
всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера
на това имущество.
11.2.2.Свикване на общо събрание на акционерите. Участие на акционерите в
събранието
Съгласно чл. 115, ал. 1, изречение второ от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, редовното (годишно) общо събрание на акционерите трябва да бъде проведено до
края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Извънредно общо
събрание на акционерите може да бъде свикано по всяко време. В останалата си част
условията и реда за свикване, както и за участие на акционерите в редовно и извънредно
общо събрание са едни и същи.
Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. Съгласно чл. 118, ал.
2, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицата, притежаващи заедно
или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да искат от окръжния
съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо
събрание по определен от тях дневен ред. В случаите, необхванатите от хипотезата в
предходното изречение, общо събрание може да се свика и по искане на акционери,
притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството по реда и при условията на
чл. 223, ал. 1 и 2 от Търговския закон.
66

Свикването се извършва чрез покана, с минималното съдържание по чл. 223, ал. 4 от
Търговския закон. Акционери, притежаващи поне от 3 месеца акции, представляващи наймалко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат допълване на обявения в
поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон. Поканата се
обнародва в "Държавен вестник" и в един централен ежедневник. Времето от
обнародването на поканата до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30
дни. Поканата заедно с писмените материали по дневния ред се изпращат на Комисията за
финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за
търговия акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.
Комисията и регулираният пазар дават публичност на получените материали. В случаите на
допълване на дневния ред по чл. 223а от Търговския закон, акционерите представят на
Комисията материалите по дневния ред най-късно на следващия работен ден след
определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание.
Общото събрание включва акционерите с право на глас. Правото на глас се упражнява от
лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата
на Общото събрание. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител,
упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа. Членовете на Съвета на директорите не могат да
представляват акционер.
Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на
директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без
право на глас.
- Разпоредби в Устава, които затрудняват смяната на лицата, упражняващи контрол
върху Дружеството
Решенията, с които общото събрание на акционерите на дружеството изменя и допълва
устава, преобразува и прекратява дружеството, увеличава и намалява капитала на
Дружеството и избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, се вземат с
мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.
Всички останали решения се приемат с обикновено мнозинство от представените на
събранието акции.
- Разпоредби в Устава относно промени в капитала на Дружеството
Уставът на Дружеството не съдържа разпоредби относно промени в капитала, които да са
по-рестриктивни от условията, предвидени в закона.
Съгласно закона и устава капиталът се увеличава чрез издаване на нови акции или чрез
превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми. Не е допустимо
увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените
акции; чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
срещу непарична вноска по чл. 193 от Търговския закон; под условие по чл. 195 от
Търговския закон (с изключение на случаите на превръщане в акции на конвертируеми
облигации); чрез превръщане на печалбата в капитал по чл. 197 от Търговския закон.
Решение за увеличаване на капитала се приема от Общото събрание. На основание чл. 196,
ал. 1 и чл. 204, ал. 3 от Търговския закон и съгласно чл. 44 и 45 от Устава на дружеството,
Съветът на директорите е овластен в срок до 5 години от вписване на дружеството в
търговския регистър на съда да приема решения за увеличаване на капитала до 100 000 000
лева чрез издаване на нови акции, както и за издаване на облигации (вкл. конвертируеми)
при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 лева.
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При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, с изключение на
задължителното първоначално увеличаване на капитала, всеки акционер има право да
придобие част от новите акции, пропорционално на дела му в капитала преди
увеличението. Това право не може да бъде ограничено или отнето по реда на чл. 194, ал. 4
и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон. При увеличаване на капитала чрез издаване на нови
акции се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между
издаваните права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.
Относно условията и реда за настоящето увеличение на капитала на Дружеството вж.
Документ за предлаганите ценни книжа (акции).
Капиталът на дружеството може да бъде намаляван при обезсилване на обратно изкупените
акции, издадени с привилегия за обратно изкупуване. Дружеството може да издава такива
акции съгласно чл. 15 от Устава. Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително
изкупуване на акции или чрез обратно изкупуване по чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
-Договори, различни от тези по повод обичайната дейност на Дружеството
Дружеството не е страна по договори (значителни или незначителни), различни от
сключваните по повод обичайната му дейност, и не разполага с информация за наличието
на такива договори, сключени от акционерите му или член на икономическата група.
-Основания за прекратяване на Дружеството
Съществуването на Дружеството е ограничено за срок от 7 години, считано от датата на
първоначалната му регистрация в търговския регистър. Преди изтичане на срока общото
събрание на акционерите на Дружеството може да вземе решение за неговото
продължаване.
Съгласно чл. 32, ал. 1, т.2, чл.66, ал.1 и § 1 от Устава и чл. 252 от Търговския закон,
Дружеството се прекратява: по решение на общото събрание; при обявяването му в
несъстоятелност; както и с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако:
Дружеството преследва забранени от закона цели; чистата стойност на имуществото на
Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания
капитал и в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на
капитала, за преобразуване или прекратяване; в продължение на 6 месеца броят на
членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона
минимум (3 лица). За прекратяването на Дружеството се изисква разрешение от Комисията
за финансов надзор, а лицата, избрани за ликвидатори или синдици се одобряват от
Комисията за финансов надзор.
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8.ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Инвеститорите могат да получат достъп до настоящия Проспект и приложенията към него
(вкл. учредителния договор, устава, доклади, писма и други документи, историческа
финансова информация, оценки и отчети, подготвени по искане на емитента, част от които
е включена или посочена в документа за регистрация) и допълнителна информация за
Дружеството и публично предлаганите ценни книжа от:
•

“Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, ул. “Света София” 7; тел: +359 (2) 935-06-04, лице
за контакти: Кристина Николова – Директор за връзка с инвеститорите, от 8:30 до
17:30ч.

•

“Ти Би Ай Инвест” ЕAД, гр. София, ул. “Света София” 7; тел: +359 (2) 935-06-42; лице
за контакти: Ралица Пеева – Директор „Корпоративни финанси”, от 8:30 до 17:30 ч.

•

„”УниКредит Булбанк” АД, гр София, пл. „Света Неделя” №7, ет.4, ст.430, тел: 359 (2)
932-01-28, лице за контакти: Йоланда Христова – Ръководител отдел „Емитиране на
акции и облигации”, от 9:00 до 17:00 ч.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Указатели за реда на представяне на информацията в регистрационния документ
потвърден от КФН с Решение №406-Е от 07.03.2007 г. и в Документа за ценните
книжа;
2. Копие от протокола на заседание на Съвета на директорите от 12.10.2007 г. за
увеличение на капитала и за избор на инвестиционни посредници;
3. Копие от протокола на заседание на Съвета на директорите за приемане на
настоящия проспект;
4. Актуално правно състояние на Дружеството от 10.08.2007 г.;
5. Прогнози за дейността на Дружеството до края на 2010 г.
6. Информация за оценката и преоценката на притежаваните от "Агро Финанс"
АДСИЦ имоти към 30.09.2007 г.
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9.ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИС НА ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ЕМИТЕНТА
Долуподписаните, в качеството си на Членове на Съвета на директорите на “Агро Финанс”
АДСИЦ с подписите си декларират, че доколкото им е известно Документа за предлаганите
ценни книжа, част от Проспекта за увеличението на капитала на “Агро Финанс” АДСИЦ,
съдържа вярна и пълна информация и съответства на изискванията на закона.

Председател на съвета на директорите
........................................................

Десислава Йорданова

Заместник председател на съвета на директорите
........................................................

Сава Савов

Член на съвета на директорите
и Изпълнителен директор
........................................................

Огнян Калев
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10. ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИС НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА
Долуподписаните лица, в качеството им съответно на съставител и одитор на финансовите
отчети на „Агро Финанс” АДСИЦ, с подписите си декларират, че доколкото им е известно,
информацията във финансовите отчети на Емитента, представени в Проспекта, е вярна и
пълна.

........................................................

........................................................

Елеонора Стоева

Стефана Стоицева

Главен счетоводител

Одитор

„Агро Финанс” АДСИЦ

„Агейн Такт” ООД
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11.ИЗГОТВИЛИ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА,
ЧАСТ ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА
АГРО ФИНАНС АДСИЦ
Изброените по долу лица с полагане на подписите си, след като са положили всички
разумни грижи да се уверят, че случаят е такъв, декларират, че информацията, съдържаща
се в Проспекта, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който
е вероятно да засегне нейния смисъл.

За „ Ти Би Ай Инвест” ЕАД:

........................................................
Представляващ:

Стоян Тошев
Изпълнителен директор
„Ти Би Ай Инвест” ЕАД

........................................................
Представляващ:

Валентина Цонева
Изпълнителен директор
„Ти Би Ай Инвест” ЕАД

........................................................
Изготвил проспекта : Ралица Пеева
Директор „ Корпоративни финанси”
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