Изх. № 59/28.11.2018 г.

До
Комисия за финансов надзор
гр. София, ул. „Будапеща“ № 16
Българска фондова борса АД
гр. София, ул. „Три уши“ № 10
Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ
От: „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148031273,
Относно: чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от 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
Уважаеми госпожи и господа,
В съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от
Наредба № 2, с настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на
подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на
„Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ.
Подписката бе проведена, съгласно решение на Съвета на директорите на
дружеството от 02.04.2019 г. за увеличаване на капитала от 16 179 999 лв. на
23 379 999 лв. чрез издаване на нови 7 200 000 броя обикновени поименни
безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна
стойност 2.22 лв. всяка. За емисията бе изготвен Проспект за публично предлагане
на акции, потвърден с Решение № 892-E от 23 юли 2019 г. на Комисия за
финансов надзор.
Резултатите от публичното предлагане са, както следва:
 Дата на приключване на подписката - 27.11.2019 г.;
 Общ брой предложени за записване акции – 7 200 хил. броя обикновени
поименни безналични акции с право на глас всяка;
 Общ брой записани акции – 7 199 996 броя;
 Сума, получена срещу записаните акции – 15 983 991.12 лв.;
 Размер на всички разходи по публичното предлагане, включително за
възнаграждения и таксите, платени на КФН – 17 хил. лв.
В резултат на проведената процедура капиталът на Дружеството се
увеличава от 16 179 999 лв. на 23 379 995 лв. Увеличението на капитала е заявено
за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения,
спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.
Гр. София
28.11.2019 г.
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