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График 

за 

емисия привилегировани акции на „София Комерс – Заложни Къщи” АД 

 

Дата Събитие 

  

16.06.2016 ...............  Дата на публикуване на уведомлението по чл. 92А в 2 ежедневника. 

В съответствие с изискването на чл.92а, ал.2 от ЗППЦК „София Комерс 
– Заложни Къщи” АД оповестява съобщението в Търговския регистър, 
публикува го в два централни ежедневника – в-к „Капитал Дейли” и в-к 
„Новинар”, на интернет страницата на Емитента и на „Д.И.С.Л. 
Секюритийс” АД, най-малко 7 (седем) дни преди началния срок на 
подписката. 

17.06.2016 ...............  Дата на вписване на уведомлението по чл. 92А в Търговския регистър. 

24.06.2016 ...............  Регистрация на правата в Централен Депозитар. 

27.06.2016 ...............  Начален срок на подписката и първи ден на търговия на правата. 

Най-късната дата, между датата на оповестяване на съобщението в 
Търговския регистър и публикуването му във в-к „Капитал Дейли“, в-к 
„Новинар” и публикуването на интернет страницата на Емитента и на 
„Д.И.С.Л. Секюритийс” АД се смята за начална дата на публичното 
предлагане. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от 
настоящата емисия, е начало на подписката. Началната дата, от която 
започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е първият работен 
ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на 
публичното предлагане. 

11.07.2016 ...............  Последен ден на търговия на правата. 

Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 календарни дни след 
началната дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в 
неработен ден, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита 
първият следващ работен ден. 

13.07.2016 ...............  Сетълмент на правата.  

18.07.2016 ...............  Аукцион за неизползваните права. 

На 5-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на 
правата, Дружеството предлага чрез упълномощения инвестиционен 
посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс” АД, на Регулиран пазар, за продажба, 
при условията на явен аукцион неупражнените права, в срока за 
прехвърляне на правата. 

01.08.2016 ...............  Краен срок за записване на акциите. 
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Срокът за записване на акции изтича 15 работни дни след изтичане на 
срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за 
записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за 
записване на акции се счита първият следващ работен ден. 

04.08.2016 ...............  Заявление до ЦД, ТР и КФН за вписване на емисията.  

„София Комерс – Заложни Къщи” АД уведомява Комисията за финансов 
надзор в срок от 3 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 „Централен депозитар” АД, в регистъра на КФН и подава 
заявление за допускане на емисията за търговия на „БФБ – София” АД. 

 


