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Приложения: 

1. Сделки за придобиване на акции на „Арома“ АД от страна на Димитър Луканов; 

2. Сделки за придобиване на акции на „Арома“ АД от страна на Harisson Management; 

3. Сделки за придобиване на акции на „Арома“ АД от страна на Лукан Луканов; 

4. Сделки и обстоятелства за придобиване на собствени акции от страна на „Арома“ АД; 

5. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на “Арома” АД; 

6. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на ИП "Елана Трейдинг" АД; 

7. Пълномощно от Димитър Луканов, овластяващо ИП "Елана Трейдинг" АД да осъществи 

търговото предлагане от негово име и за негова сметка; 

8. Удостоверение, издадено от "Българска фондова борса - София" АД относно търговията с акции 

на “Арома” АД за периода 23.12.2014 г. – 23.03.2015 г.; 

9. Справка за наличността по сметките на Димитър Луканов на акции на "Арома" АД, издадена от 

„Централен Депозитар“ АД; 

10. Доказателство за средства; 

11. Декларация по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК; 

12. Образец на заявление за приемане/оттегляне на търговото предложение; 

13. Договор за покупката на Harisson Management S.A. от страна на Димитър Луканов; 

14. Оценка по ликвидационна стойност на „Арома“ АД. 

На основание чл. 149 ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Димитър Луканов 

Луканов (Предложителят или Търговият Предложител) отправя настоящото търгово предложение 

(Търговото предложение) за закупуване на акциите на останалите акционери в “Арома” АД.  

Търговият Предложител притежава пряко общо 835 983 броя акции и чрез свързани лица 12 713 042 броя 

акции, представляващи 87.46% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на “Арома” 

АД (Дружеството). 

Свързаните с Търговия Предложител лица, притежаващи акции от капитала на на “Арома” АД са: 

- Лукан Димитров Луканов, свързано лице по параграф 1, чл. 13, б. „г“ от ДР на ЗППЦК - баща на 

Търговия Предложител – Димитър Луканов, притежаващ пряко 5 760 192 акции, представляващи 37,18 % 

от капитала на Дружеството; и 

- HARISSON MANAGEMENT S.A., Република Панама, свързано лице по параграф 1, чл. 13, б. „а“ от ДР 

на ЗППЦК, притежаващо пряко 6 952 850 акции, представляващи 44,88% от капитала на Дружеството.  

Търговият предложител Димитър Луканов е придобил 100% от капитала на Harisson Management S.A. въз 

основа на договор за покупка на акции от 10.12.2014г. (приложен към настоящия документ). Harisson 

Management S.A. е с капитал от USD 10 000, разпределен в 100 акции, всяка с номинал от USD 100. 

Считано от 10.12.2014 г. г-н Димитър Луканов Луканов притежава 100 акции, всяка с номинал от USD 

100, представляващи 100 % от капитала на Harisson Management S.A., Панама. 

Между Търговия Предложител и свързаните с него лица - Лукан Димитров Луканов и HARISSON 

MANAGEMENT S.A. е сключено Споразумение, с което страните уреждат отношенията помежду си във 

връзка с необходимостта от отправяне на търгово предложение до акционерите на "Арома" АД, ЕИК: 

831643066. С това Споразумение страните се съгласяват, че независимо от конкретното им процентно 

участие в капитала на Дружеството, търговото предложение ще бъде отправено самостоятелно от 

Търговия предложител – Димитър Луканов Луканов, който ще заплати и ще придобие всички акции на 

акционерите, приели търговото предложение.  

В съответствие с договореното, свързаните с Търговия Предложител лица (Лукан Луканов и HARISSON 

MANAGEMENT S.A.) нямат задължения във връзка с провеждането на търговото предложение и не 
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могат да бъдат задължавани от Търговия предложител (Димитър Луканов) за предприемане на действия 

и/или заплащане на суми за изкупуване на акции, предмет на търговото предложение. 

„Арома“ АД притежава 82 505 собствени акции, 0.53% от капитала, които не са предмет на настоящото 

търгово предложение. 

 

1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ И СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА, ЧРЕЗ КОИТО ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ 

ПРИТЕЖАВА АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО 

Търговият Предложител за закупуване на акциите на останалите акционери в “Арома” АД е Димитър 

Луканов Луканов, с адрес: гр.София, ул.Враня № 32, ет.6, ап. 10, телефон: 02/9350207,  e-mail адрес: 

administration@aroma.bg. 

Свързани с Търговия Предложител лица, чрез които последният притежава акции от капитала на 

Дружеството: 

Лукан Димитров Луканов, свързано лице по параграф 1, чл. 13, б. „г“ от ДР на ЗППЦК - баща на 

Търговия Предложител – Димитър Луканов, притежаващ пряко 5 760 192 акции, представляващи 37,18 % 

от капитала на Дружеството, е с бизнес адрес: гр. София, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев № 12, телефон: 

02/9350309, e-mail адрес: lukanov.1@abv.bg. 

Harisson Management S.A. Република Панама, свързано лице по параграф 1, чл. 13, б. „а“ от ДР на 

ЗППЦК, притежаващо пряко 6 952 850 акции, представляващи 44,88% от капитала на Дружеството, със 

седалище и адрес на управление: Република Панама, гр. Панама, ул Ийст № 54, сграда Мосфон, ет.2, 

телефон: +35929350230, e-mail адрес: dlukanov@yahoo.com, с предмет на дейност: 

А) Покупка, продажба, замяна, отдаване под наем, управление, търговия, владеене на и инвестиране 

във всички видове движимо и недвижимо имущество, стоки, потребителски суровини, вещи, продукти 

или друго имущество от всякакъв клас, естество или описание; 

Б) Осъществяване на всякакъв вид търговски сделки, продажба или предоставяне на услуги и 

набирането на необходимия персонал за това; 

В) участие под всякаква форма в други дружества и компании, били те панамски и чуждестранни; 

Г) покупка, продажба и най-общо търговия с акции, бонове, облигации и ценни книжа от всякакъв 

вид и описание; 

Д) дейност като приобретател или получател на права за управляване на имущество в или извън 

Република Панама; 

Е) получаване и/ли изплащане на допълнителни възнаграждения, комисиони и други приходи или 

разходи от всякакво естество; 

Ж) покупка, строителство, наемане, притежание във владение, опериране, управление и 

администриране на кораби и плавателни съдове от всякакъв клас и принадлежностите им, както и 

притежание във владение, опериране, управление и администриране на плавателни линии и най-общо 

морски агенции; 

З) сключване на всякакъв вид договори за заем, за ипотека, за цесия и договори или споразумения от 

всякакво естество, включително гаранции в полза и/или по задължения на трети лица; 

И) откриване и разпореждане с банкови сметки от всякакъв вид, в която и да било банка или 

финансова организация във всяка част на света; 

Й) освен гореизложените предмети на дейност, дружеството ще разполага с всички права, предвидени 

в член деветнадесети (19) на Закон тридесет и втори (32) от хиляда деветстотин двадесет и седма (1927) 

година на Република Панама, както и с всички други права, които се полагат на дружеството съгласно 

всички действащи закони. 

От датата на учредяване до датата на това Търгово предложение не са настъпили промени в 

наименованието на Harisson Management S.A. 

mailto:administration@aroma.bg
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Членове на Съвета на директорите на Harisson Managemеnt SA: 

- Димитър Луканов Луканов, адрес: гр. София, ул. "Враня" № 32, ет. 6, ап. 10; 

- Лукан Димитров Луканов, с адрес гр. София, ул. "Шумака" № 16; 

- Даниела Богомилова Белчева, с адрес: гр. София, ул. "Враня" № 32, ет. 6, ап. 14; 

Търговия предложител, Димитър Луканов Луканов, притежава 100% от капитала на Harisson Management 

S.A. 

Няма споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на Harisson Management S.A., 

доколкото на Търговия предложител му е известно. 

 

2. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК 

Упълномощеният инвестиционен посредник за настоящото Търгово Предложение е „Елана Трейдинг” 

АД (Посредника), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман 

Шапкарев” №4, извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 171-

ИП/08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, тел: 02/8100000, факс: 02/9581523, електронен адрес 

(e-mail): inv_banking@elana.net,  електронна страница (web-site): www.elana.net.  

 

3. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО - ОБЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

“Арома” АД със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София 

1271, район Надежда, кв. Илиянци, ул. "Кирил Благоев" No 12, с предмет на дейност: Производство и 

търговия на пасти за зъби, козметични и парфюмериини продукти, суровини и опаковки за тях, 

производство и търговия с всички допълнителни и спомагателни продукти за това производство както и 

проектиране изграждане и експлоатация на производствени звена за гореспоменатите продукти, 

закупуване, оформяне, изменение отдаване и преотдаване наемане и експлоатация под каквато и да е 

форма на всякакви движими и недвижими имоти и на всякакви стопански активи стоки и права, които са 

свързани с дейността на Дружеството, придобиване и управление на участия или акции дялове в 

дружества или предприятия, чиито предмет на дейност е сходен или свързан с предмета на дейност 

указан по -горе или е от естество да подпомогне неговото осъществяване, финансиране на такива 

предприятия или дружества, участие в управлението на гореспоменатите дружества, както и участия във 

финансови дружества, изпълнение на всякакви дейности или проучвания от административен технически 

търговски и финансов характер от името на предприятията, в които е съдружник или от името на трети 

лица, създаване на агенства, представителства в страната и чужбина, рекламна дейност, транспортна, 

дейност както и всяка друга, незабранена със закон.  

Дружеството има следните координати за връзка: адрес, идентичен на адреса на управление, тел: 02 / 

9350 304, факс: 02 / 9350 320; електронен адрес (e-mail) aroma@aroma.bg, интернет адрес (web-page): 

www.aroma.bg .  

Капиталът на “Арома” АД е 15 491 829 лв., разпределен в 15 491 829 броя обикновени, поименни, 

безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с номинал от 1 лв. „Арома“ АД притежава 

82 505 собствени акции, 0.53% от капитала на дружеството, които не са обект на настоящото Търгово 

предложение. 

 

4. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС В “АРОМА” АД 

Предложителят Димитър Луканов притежава пряко 835 983 броя обикновени, безналични акции с право 

на глас, представляващи 5.40% от капитала и от гласовете в общото събрание на “Арома” АД. 

Предложителят притежава и чрез свързани лица 12 713 042 броя акции както следва: 

mailto:inv_banking@elana.net
http://www.elana.net/
mailto:aroma@aroma.bg
http://www.aroma.bg/
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 В ролята на едноличен собственик на акциите на Harisson Management S.A., Панама, сграда 

Мосфон, ул. Ийст №54, етаж 2 (свързано лице по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните 

разпоредби на ЗППЦК), притежаващо 6 952 850 броя обикновени, безналични акции с право на 

глас, представляващи 44.88% от капитала и от гласовете в общото събрание на “Арома” АД; 

 Лукан Луканов, живущ  в гр. София, община Столична, кв. Симеоново, ул. Шумака № 16, 

свързано лице по смисъла на § 1, т. 13, буква "г" от ЗППЦК, притежаващ 5 760 192 броя 

обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 37.18% от капитала и от 

гласовете в общото събрание на “Арома” АД; 

Всяка обикновена акция дава на Предложителя право на глас, право на дивидент и право на 

ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност. Предложителят и свързаните с него лица са 

придобили посочените по-горе акции съгласно Приложение №1, №2 и №3 по-долу, неразделна част към 

настоящия документ. 

На 10.12.2014г. Предложителят е подписал споразумение с Harisson Management S.A. и Лукан Луканов, с 

което последните се съгласяват, че независимо от конкретното им процентно участие в капитала на 

Дружеството, търговото предложение ще бъде отправено самостоятелно от Търговия предложител – 

Димитър Луканов Луканов, който ще заплати и ще придобие всички акции на акционерите, приели 

търговото предложение. 

В съответствие с договореното, свързаните с Търговия Предложител лица (Лукан Луканов и HARISSON 

MANAGEMENT S.A.) нямат задължения във връзка с провеждането на търговото предложение и не 

могат да бъдат задължавани от Търговия предложител (Димитър Луканов) за предприемане на действия 

и/или заплащане на суми за изкупуване на акции, предмет на търговото предложение. 

Димитър Луканов, в качеството си на Търгов Предложител заявява, че не притежава 1 942 804 броя 

акции, представляващи 12.54% от общия брой обикновени акции с ISIN код BG1100087987 и от 

гласовете в Общото събрание на “Арома” АД. Търговият Предложител отправя настоящото 

Предложение към останалите притежатели на 1 860 299 обикновени акции в обръщение на “Арома” АД с 

цел тяхното придобиване, представляващи 12.01% от капитала на дружеството. Броят акции, които 

Търговият Предложител не притежава и е длъжен да поиска да придобие с настоящото предложение, не 

включва притежаваните от „Арома“ АД собствени акции, а именно 82 505 броя акции, представляващи 

0.53% от общия брой обикновени акции на дружеството. Начинът на придобиване и основанието за това 

са посочени в Приложение №4, неразделна част към настоящия документ. 

5. ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА НА АКЦИЯ ОТ СТРАНА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ 

Димитър Луканов предлага да закупи акциите на останалите акционери в “Арома” АД по цена на една 

акция в размер на 1.087 лв. 

Според разпоредбите на чл.150, ал.7 от ЗППЦК и чл.24, ал. 1, т.5 от Наредба №13, предлаганата цена на 

акция от 1.087 лв. не е по-ниска от най-високата стойност между: 

 Справедливата цена на акциите, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи, съгласно 

наредбата по чл.150, ал.6 от ЗППЦК; 

 Средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца, преди регистрацията на 

търговото предложение; 

 Най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 7, 

т.3, изречение второ от ЗППЦК, която е 0,368 лв. от 14.11.2011г. при покупка на 205 983 акции; 

 Ликвидационната стойност на акция на Дружеството от 0.876 лв. 

В съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба №41: Справедливата цена на акциите е тяхната 

ликвидационна стойност в случаите, когато ликвидационната стойност надвишава справедливата цена на 

акциите, определена съгласно методите за оценка съгласно чл. 5 от Наредба №41. Изчислената 

ликвидационна стойност на акция е 0.876 е по-ниска от стойността получена по методите за оценка 
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определени в чл. 5 от Наредба №41. 

При представянето на обосновката на предлаганата цена е използвано закръгление на междинните и 

крайните стойности. Междинните стойности са представени до втория знак след десетичната 

запетая, а крайните стойности за една акция са посочени до третия знак след десетичната запетая, 

каквато е и практиката за котиране на цени на Българска Фондова Борса – София АД. При извършване 

на изчисления са използвани реалните стойности. 

 

ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА: 

5.1. РЕЗЮМЕ НА ДАННИТЕ ОТ ОЦЕНКАТА 

 Цената, предложена от търговия Предложител е в размер на 1.087 лв. и е Справедливата цена на 

акциите, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи, съгласно наредбата по чл.150, ал.6 от 

ЗППЦК; 

 Ликвидационната стойност на акция на Дружеството е 0.876 лв. Справедливата цена на акциите е 

тяхната ликвидационна стойност в случаите, когато ликвидационната стойност надвишава 

справедливата цена на акциите, определена съгласно методите за оценка съгласно чл. 5 от Наредба 

№41; 

 Най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 7, 

т.3, изречение второ от ЗППЦК, която е 0,368 лв. от 14.11.2011г. при покупка на 205 983 акции.  

 Предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на 

акциите за последните 3 месеца преди регистрацията на търговото предложение. 

 Изчислената справедлива цена на акциите е в размер на 1.087 лв.  

 Стойност на акциите, изчислена съгласно всеки от използваните оценъчни методи, и теглото на всеки 

метод при определяне на справедливата цена на акция: 

ТАБЛИЦА 1: ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОБОСНОВКА НА СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ НА “АРОМА” АД 

 

Акциите на “Арома” АД се търгуват на Oфициален пазар, сегмент „Standard“, на пода на „Българска 

Фондова Борса – София” АД. За периода 23.12.2014г. до 23.03.2015 г. са изтъргувани 60 439 броя акции 

(1 060.33 броя среднодневно при 57 сесии на търговия) на Дружеството на обща стойност 55 543 лв. 

Цената на затваряне към 20.03.2015г., последният ден, в който са сключени сделки през последните три 

месеца, предхождащи датата на обосновката, е 0.920 лв. Предвид размера на акционерния капитал на 

Дружеството от 15 491 829 броя акции, минимален изтъргуван обем се равнява на среднодневен обем на 

търговия от 1 549 броя акции. Това означава, че дневният оборот с акциите на „Арома” АД е значително 

под изискването на Наредба №41, затова и цената на затваряне в последния ден от разглеждания 

тримесечен период не участва в калкулирането на крайната цена. При изчислението на средната 

претеглена цена на акциите на “Арома” АД, за периода 23.12.2014г. до 23.03.2015г., са отчетени всички 

сделки с акциите на Дружеството (за посочения период няма сделки извънборсов пазар):  

Метод на пазарните аналози 1.413 25% 0.353

Метод на дисконтираните нетни парични потоци 0.692 50% 0.346

Метод на нетната балансова стойност на активите 1.550 25% 0.388

Крайна оценка 1.087

Оценъчен метод
Цена за една 

акция в лв.
Тегло

Цена за една 

акция в лв.
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ТАБЛИЦА 2: ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ НА “АРОМА” АД 

 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ Е ОДОБРИЛА, НИТО Е ОТКАЗАЛА ОДОБРЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВАТА 

ЦЕНА НА АКЦИИТЕ И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В 

ОБОСНОВКАТА ДАННИ. 

 

ДАТА НА ОБОСНОВКАТА И СРОК НА ВАЛИДНОСТ 

Обосновката е извършена на 24.03.2015г. и е със срок на валидност до крайния срок на приемане на 

Търговото предложение. 

 

 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ, КОЯТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ СМЯТА ЗА СЪЩЕСТВЕНА 

Търговият Предложител счита, че не съществува друга съществена информация за акциите, освен 

съдържащата се в обосновката. 

 

5.2. РАЗЯСНЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ОЦЕНКА 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА “АРОМА” АД 

“Арома” АД е със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. 

София 1271, район р-н Надежда, ул. Кирил Благоев № 12, ЕИК 831643066. ”Арома” АД е регистрирано 

по фирмено дело № 21344 по описа на СГС, ФО, за 1991 г., парт. № 173, том 5, стр. 6, БУЛСТАТ 

831643066, данъчен № 2224014743. Дружеството е учредено безсрочно и вписано като акционерно 

дружество с Решение № 1 по ф.д. № 21344 на СГС на 04.12.1991 г. Към настоящия момент дружеството е 

регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831643066. 

“Арома” АД е публично акционерно дружество със 100% частен капитал, чийто акции се търгуват на 

„БФБ – София” АД. Към настоящия момент капиталът възлиза на 15 491 829 лева, разпределен в 15 491 

829 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинал от 1 лев. 

Предмет на дейност на “Арома” АД е: Производство и търговия на пасти за зъби, козметични и 

парфюмериини продукти, суровини и опаковки за тях, производство и търговия с всички допълнителни и 

спомагателни продукти за това производство както и проектиране изграждане и експлоатация на 

производствени звена за гореспоменатите продукти, закупуване, оформяне, изменение отдаване и 

преотдаване наемане и експлоатация под каквато и да е форма на всякакви движими и недвижими имоти 

и на всякакви стопански активи стоки и права, които са свързани с дейността на Дружеството, 

придобиване и управление на участия или акции дялове в дружества или предприятия, чиито предмет на 

дейност е сходен или свързан с предмета на дейност указан по -горе или е от естество да подпомогне 

неговото осъществяване, финансиране на такива предприятия или дружества, участие в управлението на 

гореспоменатите дружества, както и участия във финансови дружества, изпълнение на всякакви 

дейности или проучвания от административен технически търговски и финансов характер от името на 

предприятията, в които е съдружник или от името на трети лица, създаване на агенства, 

представителства в страната и чужбина, рекламна дейност, транспортна, дейност както и всяка друга, 

0.919 лв.

1 060 бр.

Цена на затваряне към 20.03.2015 г., последният ден предхождащ датата на обосновката 0.920 лв.

0.368 лв.
Най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 7, 

т.3, изречение второ от ЗППЦК

Среднодневен брой изтъргувани акции на регулиран пазар за периода 23.12.2014г. - 23.03.2015г.

Среднопретеглена цена на акциите за последните три месеца, предхождащи датата на обосновката

Данни за търговията с акции на “Арома” АД
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незабранена със закон. 

 

ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ КОЕФИЦИЕНТИ 

Систематизирана финансова информация за последните три финансови години е извлечена от годишните 

финансови отчети, изготвени съгласно приложимите счетоводни стандарти: 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АКТИВИ И ПАСИВИ  

Предвид основния предмет на дейност на “Арома” АД, дълготрайните активи представляват предимно 

имоти, машини, и оборудване. Значителният ръст в имоти, машини и оборудване се дължи на 

изпълнена през 2012г.  инвестиционна програма за обновление на производствените и технологични 

мощности на Дружеството.  

Намалението в общите активи към 31.12.2014г. спрямо началото на годината е в резултат намалели 

вземания от свързани предприятия. За разглеждания период материалните запаси и вземанията запазват 

относително стабилен дял около 35-40% от размера на общите активи. 

ТАБЛИЦА 3: АКТИВИ НА “АРОМА” АД  

 
ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ  31.12.2014Г. НА “АРОМА” АД 

От представената таблица за пасивите на “Арома” АД е виден лек ръст на собствения капитал, който се 

дължи на увеличени нива на резерви и реализирана печалба през разглеждания период. 

Текущите задължения запазват своя размер през разглеждания период, като към 31.12.2014г. спадат до 

7.4 млн. лв. в резултат на намаляване на Задълженията по получени заеми и финансов лизинг спрямо 

началото на годината. 

Нетекущите задължения нарастват значително през 2012г., в резултат на изтеглен дългосрочен 

инвестиционен заем, с който е финансирано модернизирането на производствените мощности. 

Нетекущи активи, в т.ч. 21,914 22,628 23,142

Имоти, машини и оборудване 20,085 20,776 21,422

Нематериални активи 618 629 525

Репутация 252 252 252

Инвестиции в асоциирани дружества 2 2 2

Инвестиции на разположение за продажба 6 6 6

Предоставени заеми на свързани предприятия 951 853 935

Предоставени заеми 0 110 0

Текущи активи, в т.ч. 16,338 16,020 13,243

Материални запаси 4,561 5,611 5,034

Търговски вземания 3,935 2,967 2,618

Вземания от свързани предприятия 6,445 6,415 4,972

Други вземания 1,105 962 557

Парични средства и парични еквиваленти 292 65 62

ОБЩО АКТИВИ 38,252 38,648 36,385

Активи (в хил. лв.) 2012 2013 2014



 ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВСИЧКИ АКЦИИ  
НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ В “АРОМА” АД 

 

8 

 

ТАБЛИЦА 4: ПАСИВИ НА “АРОМА” АД 

 
ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ  31.12.2014Г. НА “АРОМА” АД 

 

РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 

Приходи от продажби на “Арома” АД през 2012 – 2013г. постепенно намаляват поради свиване на 

продажбите на местния пазар. За в бъдеще за повишаване на нивото на общите продажби, Дружеството 

ще разчита на продажби в чужбина, като запазва пазарния си дял в България. 

През 2012 г. като резултат на отделянето на Арома Козметикс АД и Арома Риъл Естейт АД приходите от 

продажби на дружеството намаляват в стойностно изражение. Паралелно с тях намаляват и разходите за 

външни услуги и заплати. Това са разходи основно свързани с дистрибуцията на собствените брандове. 

След отделянето на Арома Козметикс АД всички разходи свързани с реализацията на собствени 

търговски марки преминават към отделеното дружество. Продажбите на Арома АД в количествено 

изражение бележат 12.3% ръст. 

През 2014г., приходите от продажби на дружеството са 27.7 млн. лв., което е ръст от 6.5% спрямо 2013г. 

  

Собствен капитал 21,048 22,400 23,889

Акционерен капитал 15,492 15,492 15,492

Изкупени собствени акции -33 -33 -33

Резерви 1,549 2,559 3,847

Натрупани печалби 4,040 4,382 4,583

Нетекущи задължения 5,110 4,742 3,939

Пасиви по отсрочени данъци 418 391 355

Задължения по получени заеми и финансов лизинг 4,563 4,262 3,495

Задължения по планове за дефинирани доходи 129 89 89

Текущи задължения 11,146 10,179 7,363

Търговски задължения 4,870 3,526 3,280

Задължения по получени заеми и финансов лизинг 5,647 5,897 3,202

Задължения към свързани предприятия 39 80 12

Други  задължения 590 676 869

Разсрочен доход от финансиране 948 1,327 1,194

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ 38,252 38,648 36,385

2014Пасиви в хил. лв. 2012 2013
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ТАБЛИЦА 5: ПРИХОДИ НА “АРОМА” АД  

 

ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ  31.12.2014Г. НА “АРОМА” АД 

Разходите за продажби следват тенденцията при приходите, като и при тях се наблюдава намаление, най-

вече в разходите за външни услуги и за персонала. 

ТАБЛИЦА 6: РАЗХОДИ НА “АРОМА” АД  

 

ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ  31.12.2014Г. НА “АРОМА” АД 

  

Приходи от продажба на продукция 26,735 25,991 27,715

Грижа за косата 12,028 11,903 11,303

Грижа за кожата 5,460 5,739 6,277

Грижа за устната кухина 7,102 5,357 6,478

Измиващи продукти 2,099 2,966 3,596

Други 46 26 61

Приходи от продажба на стоки 186 27 0

Стилизанти за коса 128 0 0

Други 58 27 0

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 26,921 26,018 27,715

2014Приходи от продажби и други доходи ( хил. лв.) 2012 2013

Разходи за материали -16,322 -17,408 -18,161

Разходи за външни услуги -1,730 -1,659 -1,977

Разходи за персонала -3,979 -3,885 -4,019

Разходи за амортизации -1,074 -1,524 -1,587

Други разходи -501 -622 -611

Отчетна стойност на продадените стоки -193 -19 0

Изменения в наличностите от незавършено производство и продукция -2,086 346 167

Печалба от оперативна дейност 1,325 1,803 1,902

Финансови приходи 80 96 92

Финансови разходи -321 -492 -348

Финансови приходи/(разходи), нетно -241 -396 -256

Печалба преди данък върху печалбата 1,084 1,407 1,646

Разход за данък върху печалбата -116 -92 -126

Нетна печалба за годината 968 1,315 1,520

Други компоненти ан всеобхватния доход

Актюески печалби и загуби по планове с дефинирани доходи 23 19 0

Данък върху дохода, отнасящ се за друг всеобхватен доход -2 -2 0

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 1,029 1,332 1,520

2014Оперативни разходи (в хил.лв) 20132012
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ВЗЕМАНИЯ 

Вземанията от клиенти  и от свързани предприятия обуславят голяма част от краткосрочните вземания на 

Дружеството. От своя страна вземанията от свързани предприятия се акумулират поради услугата по 

продажба на едро, която „Арома Козметикс“ АД предоставя на Дружеството. 

ТАБЛИЦА 7: ВЗЕМАНИЯ НА “АРОМА” АД  

 
ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ  31.12.2014Г. НА “АРОМА” АД 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Дългосрочните задължения са най-вече образувани от задължения по получени заеми и финансов лизинг. 

От краткосрочните задължения на “Арома” АД, с най-голям дял са търговските задължения и тези по 

получени заеми и финансов лизинг, които традиционно образуват около 90% от първите. 

ТАБЛИЦА 8: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “АРОМА” АД 

 
ОДИТИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ 

ОТЧЕТ КЪМ  31.12.2014Г. НА “АРОМА” АД 

Вземания от клиенти 3,938 3,342 2,976

Предоставени аванси 220 95 158

Обезценка на вземания търговски вземания -223 -470 -516

Търговски вземания от свързани предприятия 6,320 6,237 4,722

Други вземания от свързани предприятия 125 178 250

Вземане по цесия 291 291 291

Разчети по финансирания 0 160 0

Предоставен заем 149 149 125

Вземане от продажба на дъщерно дружество 100 100 100

Предплатени разходи 69 73 57

Съдебни и присъдени вземания 59 54 54

Данъци за възстановяване 339 37 37

Вземания от подотчетни лица 49 28 16

Депозити 8 14 31

Лихва по предоставен кредит 12 7 22

Други вземания 29 49 17

Провизии 0 0 -193

ОБЩО ВЗЕМАНИЯ 11,485 10,344 8,147

2014Вземания (в хил. лв.) 2012 2013

Нетекущи задължения 5,110 4,742 3,939

Пасиви по отсрочени данъци 418 391 355

Задължения по получени заеми и финансов лизинг 4,563 4,262 3,495

Задължения по планове за дефинирани доходи 129 89 89

Текущи задължения 11,146 10,179 7,363

Търговски задължения 4,870 3,526 3,280

Задължения по получени заеми и финансов лизинг 5,647 5,897 3,202

Задължения към свързани предприятия 39 80 12

Други  задължения 590 676 869

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ 16,256 14,921 11,302

2014Задължения (в хил. лв.) 2012 2013
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ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НЕ МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПРЕМЕННО ПОКАЗАТЕЛНИ ЗА 

БЪДЕЩИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННИТЕ ПЕРИОДИ НЕ 

МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПРЕМЕННО ПОКАЗАТЕЛНИ ЗА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 

 

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ 

ТАБЛИЦА 9: ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА “АРОМА” АД  

 

1 Приходи от продажби 27,210 26,574 28,090

2 Oперативни разходи -25,885 -24,771 -26,188

3 Оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизация 2,399 3,327 3,489

4 Амортизация -1,074 -1,524 -1,587

5 Печалба/загуба от оперативната дейност 1,325 1,803 1,902

6 Финансови приходи 80 96 92

7 Финансови разходи -321 -492 -348

8 Печалба/загуба преди разходи за данъци 1,084 1,407 1,646

9 Разходи за данъци -116 -92 -126

10 Нетна печалба/загуба 968 1,315 1,520

11 Дивидент 0 0 0

12 Парични средства и парични еквиваленти 292 65 62

13 Материални запаси 4,561 5,611 5,034

14 Краткотрайни активи 16,338 16,020 13,243

15 Обща сума на активите 38,252 38,648 36,385

16 Краткосрочни задължения 11,146 10,179 7,363

17 Дълг 10,210 10,159 6,697

18 Пасиви (привлечени средства) 38,252 38,648 36,385

19 Собствен капитал 21,048 22,400 23,889

20 Оборотен капитал 5,192 5,841 5,880

21 Среднопретеглен брой акции (хил) 15,492 15,492 15,492

22
Норма на оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизация 

(3/1)
0.09 0.13 0.12

23 Норма на печалбата от оперативна дейност (5/1) 0.05 0.07 0.07

24 Норма на нетната печалба (10/1) 0.04 0.05 0.05

25 Възвращаемост на активите (10/15) 0.03 0.03 0.04

26 Възвращаемост на собствения капитал (10/19) 0.04 0.06 0.07

27 Обращаемост на активите (1/15) 0.73 0.69 0.75

28 Обращаемост на оборотния капитал (1/20) 3.60 4.82 4.79

29 Текуща ликвидност (14/16) 1.47 1.57 1.80

30 Бърза ликвидност ((14-13)/16) 1.06 1.02 1.11

31 Абсолютна (незабавна) ликвидност (12/16) 0.03 0.01 0.01

2014

Коефициенти за рентабилност

Коефициенти за активи и ликвидност

Консолидирани показатели в хил. лв. 2012 2013
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ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ  31.12.2014Г. НА “АРОМА” АД, INVESTOR.BG. 

ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НЕ МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПРЕМЕННО ПОКАЗАТЕЛНИ ЗА 

БЪДЕЩИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННИТЕ ПЕРИОДИ НЕ 

МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПРЕМЕННО ПОКАЗАТЕЛНИ ЗА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 

НЯМА ДРУГИ ДАННИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ИЛИ ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ, ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ 

ПО-ГОРЕ, КОИТО ТЪРГОВИЯТ ПРЕДЛОЖИТЕЛ ДА СЧИТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИ. В ХОДА НА 

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.152 ОТ ЗППЦК КОМИСИЯТА Е ИЗИСКАЛА ДА СЕ 

ИЗГОТВИ И ПРЕДСТАВИ ОЦЕНКА ПО ЛИКВИДАЦИОННА СТОЙНОСТ НА „АРОМА“ АД ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 6, АЛ. 3, Т.2, Т.5 И Т.6 ОТ НАРЕДБА №41. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОЦЕНЯВАНОТО ДРУЖЕСТВО В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН 

„Арома“ АД е създадена преди 90 години, като днес Дружеството е водещ европейски производител на 

козметика и парфюмерия с дългогодишни традиции в бранша. 

„Арома“ АД е утвърден износител в над 50 държави на пет континента, където успешно налага добрия 

имидж на България като ценен и коректен партньор. Повече 70% от производството на компанията е 

насочено към външни пазари в т.ч производство на продукти под чужди марки за водещи компании и 

големи търговски вериги в Англия, Франция, Холандия, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и др. 

32 Коефициент на Продажби за една акция (1/48) 1.77 1.72 1.82

33 Коефициент на Печалба за една акция (10/48) 0.06 0.09 0.10

34 Коефициент на Балансова стойност за една акция (19/48) 1.37 1.45 1.55

35 Коефициент на изплащане на дивидент (11/10) 0.00 0.00 0.00

36 Коефициент на задържанe на печалбата 1.00 1.00 1.00

37 Дивидент на една акция (11/21) 0 0 0

38 Темп на прираст на продажбите -11.9% -2.3% 5.8%

39
Темп на прираст на оперативната печалба преди лихви, данъци и 

амортизация
0.7% 38.7% 4.6%

40 Темп на прираст на активите 5.5% 1.0% -5.9%

41 Коефициент Дълг / Общо активи (17/15) 0.27 0.26 0.18

42 Коефициент Дълг / Капитал (17/(17+19)) 0.33 0.31 0.22

43 Коефициент Дълг / Собствен капитал (17/19) 0.49 0.45 0.28

44 Коефициент Общо активи / Собствен капитал (15/19) 1.82 1.73 1.52

45 Коефициент Цена/Продажби (49/32) 0.26 0.28 0.47

46 Коефициент Цена/Печалба (49/33) 7.18 5.68 8.73

47 Коефициент Цена/Счетоводна стойност (49/34) 0.33 0.33 0.56

48 Брой акции в обръщение (хил.) 15,409 15,409 15,409

49 Пазарна цена на акциите (цена на затваряне) 0.451 0.485 0.861

50
- към дата на последна борсова сесия за периода, на която е 

извършена търговия с акции на "Арома" АД
12/28/2012 12/20/2013 12/30/2014

Пазарни коефициенти

Коефициенти за една акция

Коефициенти за дивидент

Коефициенти за развитие

Коефициенти за ливъридж
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„Арома“ АД има богатото продуктово портфолио и е предпочитан производител както за българския 

пазар, така също и за чужди фирми и големи търговски вериги по света. Предприятието произвежда 

широка гама хигиенни, парфюмерийни и козметични продукти с натурални съставки. През 2012 година 

„Арома“ продава над 12 млн. броя продукти само в България и я позиционира като лидер по брой 

продадени продукти в страната. 

Предимството на дългогодишния си опит в производството на козметика и парфюмерия Дружество 

съчетава с приложението на съвременни технологии. Съвременното оборудване в цеховете и 

лабораториите, значимият научен и човешки потенциал и затвореният цикъл на производство му 

позволяват да предлага продукти с гарантирано постоянно качество, отговарящо на световните 

изисквания и стандарти. 

От 2007 година в „Арома“ АД функционира интегрирана система, обединяващи 3 стандарта: 

 ISO 9001: Системи за управление на качеството ( внедрена през 2000 г.) 

 ISO 14001: Системи за управление по околната среда (внедрена през 2006 г.) 

 OHSAS 18001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (внедрена през 2007 

г.) 

През 2013 година към системата за управление са добавени още 2 стандарта: 

 BRC Global Standard for Consumer Products 

 ISO 22716:2007 Козметични продукти. Добра производствена практика (GMP) 

АРОМА притежава лиценз за конкретни продукти на клиенти от скандинавските страни: 

 Nordic Ecolabel License. 

Инвестиции 

През послените години Дружеството е направило инвестиция от 14 млн. лева и е разширило 

производствената си база с нов завод. Той изпълнява всички критерии на стандарта "Добри 

производствени практики" (GMP) и e съобразен с екологичните норми на производство на козметика и 

парфюмерия. 

Новият завод е с увеличен капацитет на производство, благодарение на автоматизираните системи и 

модерни технологии, които са в пряка връзка с качеството на продуктите. 

Инсталациите отговарят на последните достижения в областта и са свързани с енергийната ефективност, 

намаляване на загубите на вода, както и изхвърляне на вредни емисии в атмосферата. 

Енергийна ефективност – Дружеството разполага със системата за енергиен мениджмънт, които 

регистрира и показва енергийните разходи за всяка дейност. Това позволява подаването на определено 

количество енергия, необходима за дадения процес. Външното осветление е изцяло от LED. 

Пестене на вода - новата технология използва водооборотни цикли, в които затоплянето и изстудяването 

на водата са част от производствения процес, което елиминира потреблението на допълнителна енергия и 

намалява изразходването на вода. 

Еко производство - след преминаването към захранване с природен газ, изхвърлянето на въглеродни 

емисии е редуцирано до много ниски стойности. 

Лабораториите и производство са оборудвани с модерни и съвременни технологии, които позволяват 

предварителен и последващ контрол на качеството: от вложените суровини, материали до готовата 

продукция. 

Привеждайки работната среда в съответствие с най-модерните европейски стандарти „Арома“ АД 

получава сертификатите GMP, BRC и Nordic label, които гарантират високото качество, безопасност и 

проследимост на продуктите на всеки етап от производството.   
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Производствената база на "Арома" се намира в североизточната част на гр. София. Върху 23 хил. кв. м. 

площ са разположени производствени цехове, прилещажи складови помещения. "Арома" разполага с 

мощности доставени от най-реномираните световни производители: 

 Производство на опаковки - AISA, Switzerland (производство на туби), Ferromatic Milacron 

(производство на чела и капачки за туби); 

 Цех боя за коса - Balkantechno, Norden (тубопълнач), IMA Comadis (тубопълнач), Romaco - 

Promatic (опаковъчна техника) и Index-6 (групово опаковане); 

 Цех козметика - Fryma, Norden (тубопълнач), IMA Comadis (тубопълнач) и J. Esquerda (пълнач 

за бурканчета); 

 Цех паста за зъби - Fryma и Norden (тубопълнач с АВВ робот); 

 Цех шампоани и балсами - Rationator, Germany (дозиране и автоматично затваряне) и Index-6, 

Bulgaria (етикиране и групова опаковка) 

 Цех сапуни - CARLE & MONTANARI и Sela, Germany. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО 

ОТНОСИМИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ И УСЛОВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА 

„Арома“ АД е утвърден износител в над 50 държави на пет континента, където успешно налага добрия 

имидж на България като ценен и коректен партньор. Повече 70% от производството на компанията е 

насочено към външни пазари в т.ч производство на продукти под чужди марки за водещи компании и 

големи търговски вериги в Англия, Франция, Холандия, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и др. 

“Арома“ АД произвежда и реализира продукция в следните направления: 

 Козметични продукти за грижа за косата 

 Козметични продукти за грижа за кожата 

 Козметични продукти за грижа за устната кухина 

 Измиващи продукти 

Реализацията на продуктите за грижа за косата представляват около 40% от всички приходи, продуктите 

за грижа за кожата са около 20%, а за продуктите за устна хигиена също около 20%. 

Продукцията на „Арома“ АД бива реализирана на вътрешния пазар и при износ. Вътрешният пазар е 

сравнително постоянен и с ниски темпове на ръст, като е обект на множество чуждестранни конкуренти. 

Основната цел на „Арома“ АД е да генерира бъдещия си ръст на база продажби навън, където пазара е 

огромен и възможностите за ръст са значителни. 

Местният пазар за козметика и козметични продукти се оценява на 316.0 млн. евро, но е сравнително 

малък на фона на Европейския пазар, който се оценява 72 млрд. евро. Най-големите пазари за козметика 

в ЕС са Германия (12.9 млрд. евро), Франция (10.5 млрд. евро), Великобритания (10.0 млрд. евро), 

Италия (9.5 млрд. евро) и Испания (6.4 млрд. евро). На този пазар са представени всички глобални 

лидери в козметичната индустрия, като конкуренцията е голяма в всички ниши на пазара. Въпреки това 

от този пазар се очаква да дойде основния ръст на Дружеството в следващите години, като то ще налага 

на тези пазари съвременни козметични продукти на конкурентна цена.Дружеството изнася своята 

продукция за страните от Централна и Западна Европа, като работи с големи местни търговски вериги, 

които имат широка мрежа и могат да реализират големи обеми продажби.  

Пазарът в България може да се раздели на стоки местно производство и вносни стоки. Основните 

български производители на козметични продукти са Рубелла, Билка и Лавена. От гледна точка на 

външни конкуренти на местния пазар са представени голям брой световни лидери в сектора – 
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Glaxosmithkline, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Henkel, Oriflame, Avon и редица други.  

 

СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ 

ТАБЛИЦА 10: КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦИЯ НА “АРОМА” АД В СЕКТОРА – SWOT АНАЛИЗ  

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ДОБРА ПРОДУКТОВА СТРУКТУРА 
ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЧУЖДА МАРКА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ 

ВЕРИГИ 

ПОЗНАВАЕМОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА В МЕЖДУНАРОДЕН 

ПЛАН 

НИСКО НИВО НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ  

МОДЕРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА  

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

МАЛЪК МЕСТЕН ПАЗАР СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР 

СРАВНИТЕЛНО НИСКО НИВО НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ  
ВЛОШЕНА ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА В РЕЗУЛТАТ НА 

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА 

МАЛКА КОМПАНИЯ НА ФОНА НА ГОЛЕМИТЕ 

МУЛТИНАЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА 

БЪДЕ КОНКУРЕНТНА В СЕБЕСТОЙНОСТТА. 

РЕГИОНАЛНА ЛИПСА НА КВАЛИФИЦИРАНИ 

СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ВЪЗЛОВИ ПОЗИЦИИ В СТРУКТУРАТА 

НА ДРУЖЕСТВОТО 

 

ИЗБОР НА МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ 

Съгласно Наредба №41 на КФН 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 (Наредба №41), справедливата цена на акция за 

действащо Дружество се базира на Среднопретеглена величина от стойностите на акциите, получени 

съгласно следните оценъчни методи: 

 Метод на пазарните множители на дружества-аналози; 

 Метод на дисконтираните парични потоци; 

 Метод на нетната стойност на активите. 

Търговията с акциите на “Арома” АД  не отговаря на изискването на § 1, т. 1 от Наредба №41 за активно 

търгувани акции. Поради тази причина цената на затваряне или друг аналогичен показател за последния 

ден от предхождащия тримесечен период на статистика не е взета под внимание при определяне на 

справедливата стойност на акциите в този документ.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ НАПРАВЕНАТА ОЦЕНКА ПО РАЗЛИЧНИТЕ МЕТОДИ 

 

МЕТОД НА ПАЗАРНИТЕ МНОЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВА-АНАЛОЗИ 

ДРУЖЕСТВА-АНАЛОЗИ 

Методът на пазарните множители на дружества-аналози е един от основните методи за оценка 

стойността на едно дружество и е широко използван както от инвеститори, така и от анализатори, за 

определяне на справедливата му стойност. Най-съществената стъпка при прилагането на този метод е 

изборът на дружества-аналози, които са най-подходящи за съпоставяне с оценяваното дружество. 

Съответствието зависи от наличието на сходни характеристики на оценяваната компания и дружеството-

аналог като прилики в предмета на дейност, големина на дружествата, пазари на които оперират и 

съответния им пазарен дял. Друг важен фактор при избора на подходящо дружество-аналог е то да бъде 

търгувано на регулиран пазар и да осигурява прозрачност, и да предоставя навременна и надеждна 

информация за своята дейност.  

Дружества-аналози на “Арома” АД на „Българска фондова борса – София” АД са няколко, но само две 

дружества са подходящи – „Българска роза“ АД и „Лавена“ АД, тъй като останалите нямат актуална 

пазарна цена, обем на дейността и пазарна капитализация. Затова, при избора на дружества-аналози, са 

потърсени такива, които се търгуват на чужди капиталови пазари, като основни критерии са да бъдат 

компании от парфюмерийната и козметична индустрия, от Европа, и с близка пазарна капитализация. 

 

Характеристики на оценяваното дружество: 

“АРОМА” АД (BLOOMBER КОД 6AR BU, БФБ КОД – 6AR) 

„Арома“ АД е водещ европейски производител на козметика и парфюмерия с дългогодишни традиции в 

бранша. 

Дружеството е утвърден износител в над 50 държави на пет континента, където успешно налага добрия 

имидж на България като ценен и коректен партньор. Повече 70% от производството на компанията е 

насочено към външни пазари в т.ч производство на продукти под чужди марки за водещи компании и 

големи търговски вериги в Англия, Франция, Холандия, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и др.В 

допълнение “Арома” АД предлага различни пластмасови туби, бидони и кутии. 

Предметът на дейност на Дружеството е: производство и търговия на пасти за зъби, козметични и 

парфюмериини продукти, суровини и опаковки за тях, производство и търговия с всички допълнителни и 

спомагателни продукти за това производство както и проектиране изграждане и експлоатация на 

производствени звена за гореспоменатите продукти, закупуване, оформяне, изменение отдаване и 

преотдаване наемане и експлоатация под каквато и да е форма на всякакви движими и недвижими имоти 

и на всякакви стопански активи стоки и права, които са свързани с дейността на Дружеството, 

придобиване и управление на участия или акции дялове в дружества или предприятия, чиито предмет на 

дейност е сходен или свързан с предмета на дейност указан по -горе или е от естество да подпомогне 

неговото осъществяване, финансиране на такива предприятия или дружества, участие в управлението на 

гореспоменатите дружества, както и участия във финансови дружества, изпълнение на всякакви 

дейности или проучвания от административен технически търговски и финансов характер от името на 

предприятията, в които е съдружник или от името на трети лица, създаване на агенства, 

представителства в страната и чужбина, рекламна дейност, транспортна, дейност както и всяка друга, 

незабранена със закон. 

Пазарната капитализация на “Арома” АД към 23.03.2015г. е 14.2 млн.лв., при цена на затваряне в същия 

ден от 0.920 лв. за една акция. 
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Дружества-аналози 

Публичните дружества, които са използвани като аналози при оценката на “Арома” АД, са Българска 

роза АД (България), Лавена АД (България), Kerdos Group SA (Полша), Harper Hygienics SA (Полша) и 

Creightons Plc (Великобритания). 

 

БЪЛГАРСКА РОЗА АД (BLOOMBERG КОД – 4BH BU, БФБ КОД – 4BH) 

"Българска роза" АД, гр. Карлово е фирма с дългогодишни традиции в производство на натурални 

ароматични продукти и козметични изделия. Компанията задоволява потребностите на клиентите си чрез 

голямо разнообразие от продукти, богати на природни съставки с доказана ефективност и безвредност: 

 козметична серия "Lady's Joy Luxury" с участие на органично розово масло и органична розова 

вода, собствено производство; 

 козметична серия "Lady`s Joy",  "Rose" и "Rose Joghurt"  с участие на българско розово масло, 

собствено производство и емблематично за България; 

 козметична серия "Spa Energy" с участие на морски специалитети; 

 натурални ръчно изработени ароматерапевтични глицеринови сапуни; 

 ароматерапевтични соли за вана; 

 натурални олиа за масаж на тяло и други. 

"Българска роза" АД изнася продукцията си в над 40 страни по света, включително държави с традиции в 

козметичното производство, а именно: Франция, Италия, Испания, Полша и др. 

 

ЛАВЕНА АД (BLOOMBER КОД – 4L4 BU, БФБ КОД – 4L4) 

Лавена АД е добре позната компания със своите козметични серии и висококачествени етерични масла. 

Етеричното лавандулово масло на Лавена, произвеждано от собствени насаждения, отрежда на 

дружеството едно от челните места сред най-големите производители в света. Лавандуловото масло на 

Лавена АД се влага в изделията на редица световноизвестни марки козметика и аромати, ценено задради 

постоянното си високо качество. 

Фокус в експортната дейност на ЛАВЕНА са следните категории продукти: 

 Бебешки и детски козметични продукти 

 Козметика за възрастни, основана на етерични масла и билкови екстракти 

 Специализирани козметични серии, подходящи за private label 

 Масови козметични продукти с адекватни ценови нива, подходящи за търгове и private label 

 

KERDOS GROUP SA (BLOOMBERG КОД – KRS PW)  

Kerdos Group SA, базирана в Полша, е бързоразвиваща се компания в сектора на висококачествените 

продукти за лична хигиена. Производството на компанията е предназначено за деца и жени, като 

портфолиото включва 12 марки дамски превръзки и над 15 марки детски пелени. Най-известната марка 

на дружеството е BAMBINO.  

Продукцията на дружеството се продава в множество търговски вериги в Полша, Чехия, Словакия, 

Хърватска, Словения, Литва и Беларус. 

Дружеството се търгува на Варшавската фондова борса с пазарна капитализация от 37.3 млн. лв. 
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HARPER HYGIENICS SA (BLOOMBERG КОД – HRP PW)  

Harper Hygienics SA, полска компания листната на Варшавската фондова борса, е динамично развиваща 

се компания, лидер на Полския пазар за продукти за грижа за кожата. Основна марка е Cleanic, с която са 

брандирани множество продукти на компанията,  редица от които са познати и на Българския пазар. 

Дружеството се търгува на Варшавската фондова борса с пазарна капитализация от 97.0 млн. лв. 

CREIGHTONS PLC (BLOOMBERG КОД – CRL LN) 

Creightons Plc е базиран във Великобриталия производител на тоалетни принадлшжности и аромати 

направени от натурални продукти. Дружеството оперира в три основни посоки: собствени марки, които 

продава в специализирнаите магазини за козметика и търговските вериги, производство за трети страни 

под техни марки, и висок клас ексклузивни продукти. Портфолиото на компанията съдържа следните 

марки: Real Shaving Co, Perfect Hair, Bronze Ambition, Beautiful Brunette or Sunshine Blonde, Ashworth & 

Claire, Fab Feet, The Natural Grooming Co, Pure Touch, St James of London, Potter & Moore English Classics, 

Urban Therapy Twisted Sista and Just Hair.  

Компанията се търгува на Лондонската фондова борса с пазарна капитализация от 10.1 млн. лв. 

 

Таблица 11: Основни финансови показатели на “Арома” АД и избраните дружества-аналози на база последни 

публикувани отчети 

Източник: Консолидиран междинен финансов отчет на “Арома” АД към 31.12.2014г.; BLOOMBERG 

Според разпоредбите на § 1, т.15 от допълнителните разпоредби на Наредба №41, пазарните 

коефициенти, използвани при метода на пазарните множители на дружества-аналози, включват най-

малко следните коефициенти: пазарна цена/нетна печалба (Р/Е), пазарна цена/счетоводна стойност 

(собствен капитал) (Р/В) и пазарна цена/продажби (Р/S).   

Показател (в хил. лв.) 6AR BU 4BH BU 4L4 BU CRL LN KRS PW HRP PW

1 Приходи от продажби (последни 12 месеца) 28,090 7,951 10,514 48,502 102,745 104,497

2 Нетна печалба/загуба (последни 12 месеца) 1,520 861 742 2,166 3,601 13,691

3 Общо активи 36,385 8,271 18,487 23,443 103,530 118,244

4 Собствен капитал 23,889 7,077 6,780 13,880 52,928 38,580

5 Текущи активи 13,243 5,642 5,389 20,386 54,853 32,395

6 Текущи пасиви 7,363 997 1,242 9,564 33,468 50,843

7 Брой акции 15,409 268 267 59,537 53,281 63,670

8 Счетоводна стойност на 1 акция 1.550 26.451 25.426 0.233 0.993 0.606

9
Пазарна цена за 1 акция към 23.03.2015г. 

(цена на затваряне)
0.920 27.000 45.000 0.170 0.700 1.524

10 Дата на последната сделка 20-Мар–2015 27-Яну–2015 12-Фев–2015 23-Мар-2015 23-Мар-2015 23-Мар-2015

11 Пазарна капитализация 14,177 7,224 11,999 10,121 37,297 97,033

12 Норма на нетната печалба (2/1) 5.4% 10.8% 7.1% 4.5% 3.5% 13.1%

13 Възвращаемост на Собствения капитал (2/4) 6.4% 12.2% 10.9% 15.6% 6.8% 35.5%

14 Възвращаемост на Активите (2/3) 4.2% 10.4% 4.0% 9.2% 3.5% 11.6%

15 Текуща ликвидност (5/6) 1.8x 5.7x 4.3x 2.1x 1.6x 0.6x

16 Обращаемост на Активите (1/3) 0.8x 1.0x 0.6x 2.1x 1.0x 0.9x

17 Продажби на една акция (1/7) 1.82 29.72 39.43 0.81 1.93 1.64

18 Печалба/загуба на една акция (2/7) 0.10 3.22 2.78 0.04 0.07 0.22

19 Общо активи на една акция (3/7) 2.36 30.91 69.33 0.39 1.94 1.86

Коефициенти
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ТАБЛИЦА 12: ОЦЕНКА НА БАЗА ПАЗАРНИ МНОЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВА-АНАЛОЗИ 

 

Източник: Bloomberg 

За намиране справедливата стойност на една акция на “Арома” АД на база показателите P/E, P/B и P/S, са 

изчислени следните коефициенти: 

 Нетна печалба на една акция на “Арома” АД в размер на 0.10 лв. – изчислена като съотношение 

между печалбата за 1 година и броя акции в обръщение. За база за изчисление на печалбата за 1 

година може да се приложат няколко подхода: да се ползва печалбата на дружеството според 

последния годишен счетоводен отчет; да се изчисли печалбата за последните 12 месеца, като се 

отчете последно публикувания отчет на дружеството; да се ползват информационни източници и 

анализи относно прогнозната печалба на дружеството за следващите 12 месеца. Резултатите за 

последните 12 месеца към 4-то тримесечие са избрани, тъй като те отразяват актуалните резултати 

от дейността както на “Арома” АД, така и на пазарните аналози, и поради тази причина най-добре 

ще отразят справедливата пазарна цена на компаниите към датата на оценката;  

 Счетоводна стойност на една акция на “Арома” АД в размер на 1.55 лв. – изчислена като 

съотношение между стойността на собствения капитал на дружеството според последно 

публикувания междинен финансов отчет към 31.12.2014г., и броя акции в обръщение; 

 Продажби на една акция на “Арома” АД в размер на 1.82 лв. – изчислени като съотношение 

между продажбите за 1 година и броя акции в обръщение. За изчисление на продажбите за 1 година, 

също може да се приложат няколко подхода: да се ползват годишните продажби на дружеството 

според последния годишен счетоводен отчет; да се изчислят продажбите за последните 12 месеца, 

като се отчете последно публикувания отчет на дружеството; да се ползват информационни 

източници и анализи относно прогнозните продажби на дружеството за следващите 12 месеца. В 

съответствие с обясненията по-горе, продажбите за последните 12 месеца се смятат за най-добре 

отразяващи справедливата пазарна цена на “Арома” АД към датата на оценката. 

Така приложени получените коефициенти, дават оценка на една акция на “Арома” АД, на база пазарните 

множители на дружествата-аналози, в размер на 1.413 лв. 

 

МЕТОД НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

 

Методът на дисконтираните парични потоци е оценъчен метод, който се основава на концепцията за 

стойността на парите във времето и е основен метод за определяне стойността на една компания чрез 

привеждане към настоящия момент на сумата от паричните потоци, които се очаква Дружеството да 

Компания
Борсов 

код
Страна

Пазарна капитализация 

( хил. лв.)
P/E P/B P/S

Българска роза АД 4BH BU България 7,224                                  8.39x 1.02x 0.97x

Лавена АД 4L4 BU България 11,999                                16.53x 1.77x 1.14x

Крейтънс ПЛС CRL LN Великобритания 10,121                                4.11x 0.66x 0.19x

Кердос Груп СА KRS PW Полша 37,297                                9.36x 0.72x 0.32x

Харпър Хигиеникс СА HRP PW Полша 97,033                                6.95x 2.47x 0.91x

Средно 9.07x 1.33x 0.71x

Нетна 

печалба

Собствен 

капитал
Приходи

Показатели на Арома АД (последни 12 месеца, в хил. лв.) 1,520           23,889         28,090         

за 1 акция (лв.) 0.10 1.55 1.82

Цена на 1 акция (лв.) 0.89 2.06 1.29

Средно-претеглена цена 1.413
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генерира в бъдеще. Дисконтовата норма от своя страна, отразява риска и изискваната норма на 

възвращаемост от инвестицията за прогнозния период. 

Стойността на капитала на “Арома” АД чрез дисконтирането на прогнозните парични потоци е получена 

чрез прилагането на следната формула: 

V0 = 

FCFF2015 

+ 

FCFF2016 

+ … + 

FCFF2020+P2020 

(1+WACC)282/365 (1+WACC)1+282/365 (1+WACC)5+282/365 

където: 

 V0  - е стойността на капитала 

 FCFF 2015-2020 – са прогнозните парични потоци, генерирани от Дружеството за съответната година  

 WACC  - е среднопретеглената цена на капитала на Дружеството. В съответствие с датата на 

обосновката знаменателя се степенува с фактор, който отчита реалния брой дни от съответния 

период. За реален брой дни във всяка година са приети 365 дни. 

 P  - е терминалната стойност, изчислена по следния начин:  

P2020 = 

FCFFТерминален период*(1+g) 

(WACC-g) 

 g  - е постоянния темп на растеж на паричните потоци за периода след 2020г.  

FCFF Терминален период е изчислен от FCFF 2020 с отчитане на необходимостта от инвестиции в 

дългосрочен план, за да може Дружеството да запази необходимия производствен капацитет. За 

изчисляването на FCFF Терминален период са използвани прогнози за инвестиции представени на 

стр.22. Необходимостта от използването на FCFF Терминален период е разпоредбата на чл. 11, ал.2 от 

Наредба №41, съгласно която „прогнозният период …следва да обхваща целия срок на получаване на 

финансовия ефект от предстоящите инвестиции“ и икономическата логика, че за да запази заложеният 

дългосрочен ръст Дружеството трябва да прави инвестиции, с цел подържане на необходимата 

производствена база, с която да произвежда продукция. 

 

ПРИХОДИ 

ТАБЛИЦА 13: ПРИХОДИ НА “АРОМА” АД ЗА ПЕРИОДА 2011-31.12.2014Г. 

 

ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012Г. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 

31.12.2014Г.  НА “АРОМА” АД 

Приходи от продажба на продукция 26,735 25,991 27,715

Грижа за косата 12,028 11,903 11,303

Грижа за кожата 5,460 5,739 6,277

Грижа за устната кухина 7,102 5,357 6,478

Измиващи продукти 2,099 2,966 3,596

Други 46 26 61

Приходи от продажба на стоки 186 27 0

Стилизанти за коса 128 0 0

Други 58 27 0

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 26,921 26,018 27,715

2014Приходи от продажби и други доходи ( хил. лв.) 2012 2013
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За срока на прогнозния период менидмънтът  на “Арома” АД ще се стреми да преодолее последиците от 

финансовата криза. Съвпадайки с очакванията за слаб растеж на пазара през следващите няколко години, 

е заложен и нисък темп на ръст на приходите на “Арома” АД за периода 2015-2020. Прогнозите за 

приходите на Дружеството са представени в три сценария – реалистичен, оптимистичен и песимистичен. 

Различният темп на ръст за всеки от сценариите отразява очакванията за растеж на пазара като цяло и 

пазарния дял на Дружеството.  

Данните, използвани в настоящото Търгово предложение, са на база одитирания годишен финансов 

отчет за 2013г. и неодитирания междинен финансов отчет към 31.12.2014г. Прогнозирания ръст в 

продажбите спрямо 2013г. е вследствие очакванията за повишена реализация на продуктите на “Арома” 

АД чрез износ към Централна и Западна Европа.  

ТАБЛИЦА 14: ПРОГНОЗА ЗА ПРИХОДИТЕ НА “АРОМА” АД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 

РАЗХОДИ 

ТАБЛИЦА 15: РАЗХОДИ НА “АРОМА” АД ЗА ПЕРИОДА 2011-31.12.2014Г. 

 
ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012Г. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 

31.12.2014Г.  НА “АРОМА” АД 

Приходи от дейността 25,843 25,326 25,073 25,073 25,323 25,577

Ръст, % -8.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 1.0%

Приходи от дейността 28,090 28,367 28,927 29,498 30,080 30,675

Ръст, % 0.0% 1.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Приходи от дейността 28,921 29,921 31,250 32,176 33,130 34,113

Ръст, % 3.0% 3.5% 4.4% 3.0% 3.0% 3.0%

2020

Песимистичен сценарий

Реалистичен сценарий

Оптимистичен сценарий

Показател в хил. лв. 2015 2016 2017 2018 2019

Разходи за материали -16,322 -17,408 -18,161

Разходи за външни услуги -1,730 -1,659 -1,977

Разходи за персонала -3,979 -3,885 -4,019

Разходи за амортизации -1,074 -1,524 -1,587

Други разходи -501 -622 -611

Отчетна стойност на продадените стоки -193 -19 0

Изменения в наличностите от незавършено производство и продукция -2,086 346 167

Печалба от оперативна дейност 1,325 1,803 1,902

Финансови приходи 80 96 92

Финансови разходи -321 -492 -348

Финансови приходи/(разходи), нетно -241 -396 -256

Печалба преди данък върху печалбата 1,084 1,407 1,646

Разход за данък върху печалбата -116 -92 -126

Нетна печалба за годината 968 1,315 1,520

Други компоненти ан всеобхватния доход

Актюески печалби и загуби по планове с дефинирани доходи 23 19 0

Данък върху дохода, отнасящ се за друг всеобхватен доход -2 -2 0

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 1,029 1,332 1,520

2014Оперативни разходи (в хил.лв) 20132012
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“Арома” АД реализира положителен нетен резултат за всяка от предходните три финансови години, като 

общият всеобхватен доход за годината също е положителен. 

Разходите на Дружеството са прогнозирани на база исторически отчетените оперативни разходи като 

процент от отчетените приходи от продажби. Разходите са прогнозирани на база очакванията, че тези 

процентни съотношения ще за запазят и през прогнозирания отчетен период.  

Нито Предложителят, нито управителните органи на Дружеството прогнозират извършване на 

значителни капиталови разходи през разглеждания период. Прогнозата отразява виждането на 

ръководството, че средногодишни инвестиции в размер на 500 хил. лв. през периода 2015-2018г., ще 

са достатъчни за завършване на текущата инвестиционна програма, започната през 2012г., което е 

отразено в реалистичния сценарий на оценка на Дружеството. При песимистичния сценарий 

средногодишните инвестиции за периода 2015-2018г. са намалени до 350 хил. лв. предвид по-малкия 

обем продажби и нуждата от инвестиции за постигането му. Точно обратно е предположението при 

оптимистичния сценарий – средногодишните инвестиции са увеличени на 700 хил. лв., за да може 

Дружеството да реализира заложения ръст на приходите.  

След 2018г. не са прогнозирани нови капиталови разходи, като направените преди това инвестиции ще 

имат финансов ефект до една година след извършването им, доколкото те са последващи инвестиции по 

вече реализирана инвестиционна програма от периода 2012-2014г. След 2020г. се приема, че за да 

поддържа заложения дългосрочен ръст на паричните потоци, Дружеството трябва да поддържа 

постоянно ниво на ДМА, т.е. капиталовите разходи да бъдат равни на начислената амортизация. Също 

така Дружеството няма да има нужда от допълнителен оборотен капитал, затова не са заложени промени 

в оборотния капитал след 2020г.  

С цел методът на дисконтираните парични потоци да отговаря в пълнота на изискванията на чл.11, ал.2 

от Наредба №41, в моделите на трите сценария е добавена отделна колона за определяне на паричния 

поток в дългосрочен план. Той е равен на паричния поток за 2020г. като към него са добавени 

инвестиции равни на начислената амортизация, за да може дружеството да разполага с постоянна 

материална база. Така заложените инвестиции в дългосрочен план са в рамер на 1.1 млн. лв., което е 

консервативна оценка като се вземат предвид, че секторът е капиталоемък и направените от Дружеството 

инвестиции в периода 2011-2014г. са значително над заложените в модела – 4.0 млн. лв.(2011г.),  8.8 млн. 

лв. (2012г), 2.1 млн. лв. (2013г.) и 2.1 млн. лв. (2014г.). В допъленение е отчетено, че няма необходимост 

от допълнителен оборотен капитал през терминалния период. 

Разходите за амортизация са резултат от съществуващия амортизационен план и отразяват евентуалните 

малки капиталови разходи, след 2020г. разходите за амортизация ще се изравнят с капиталовите разходи, 

за да се гарантира необходимите ДМА за поддръжка на заложените дългосрочни ръстове в приходите. 

ТАБЛИЦА 16: ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ НА “АРОМА” АД ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 

 

И в трите сценария е заложено бавно устойчиво развитие на Дружеството, следвайки очаквания ръст на 

пазара като цяло и запазвайки текущия пазарен дял на Дружеството.   

Оперативни разходи (без амортизация) -23,208 -22,883 -22,768 -22,867 -23,206 -23,552

Разходи за амортизация -1,615 -1,514 -1,421 -1,335 -1,228 -1,130

Оперативни разходи (без амортизация) -24,855 -25,220 -25,820 -26,422 -27,069 -27,730

Разходи за амортизация -1,627 -1,537 -1,454 -1,377 -1,267 -1,166

Оперативни разходи (без амортизация) -25,598 -26,596 -27,897 -28,814 -29,771 -30,780

Разходи за амортизация -1,469 -1,408 -1,351 -1,299 -1,195 -1,099

Песимистичен сценарий

20202019Показател в хил. лв. 2015 2016 2017 2018

Оптимистичен сценарий

Реалистичен сценарий
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НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ 

Нетният оборотен капитал (НОК) е финансов показател, свързан с ликвидността на Дружеството. Заедно 

с дълготрайните активи, каквито са машините и оборудването, оборотния капитал се счита за част от 

оперативния капитал и се изчислява като от краткотрайните активи се приспаднат краткотрайните 

пасиви.  

Изчислението на НОК на “Арома” АД е на база прогнозния баланс, който е в съответствие с бъдещите 

разчети на приходите и разходите и отново е представен в три сценария – оптимистичен, реалистичен и 

песимистичен. За целите на настоящата оценка, компонентите на НОК – материални запаси, вземания и 

краткосрочни задължения (без лихвени задължения), е изчислен на база историческите нива на 

обръщаемост в дни. Обръщаемостта в дни са съобразени с историческите нива на Дружеството, като 

варира в различните сценарии, отразявайки по-песимистична или по-оптимистична нагласа.  

Основни показатели при изчислението на нетния оборотен капитал са: материалните запаси, вземанията, 

и задълженията (без лихвоносни задължения). Дотолкова до колкото, не се прогнозира промяна в 

отношенията с клиентите и търговските партньори (доставчици) и по-специално в условията за 

разсрочено плащане, трите сценария не се различават значително в допусканията си за обращаемостта на 

материалните запаси, търговските вземания и задължения. Промяната на НОК при трите сценария е 

функция на изменението на приходите (респ. Оперативните разходи) на Дружеството. 

ТАБЛИЦА 17: ПРОМЕНИ В НЕПАРИЧНИЯ НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ НА “АРОМА” АД ЗА ПЕРИОДА 2010-31.12.2014Г. 

 

ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012Г. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 

31.12.2014Г.  НА “АРОМА” АД 

Прогнозираното изменение в непаричния оборотен капитал на “Арома” АД, при всеки от трите сценария, 

е представено в следващите таблици  

Текущи активи (без парични средства и еквиваленти) 16,046 15,955 13,181

Текущи пасиви (без лихвени задължения) 5,499 4,282 4,161

Непаричен Нетен оборотен капитал (ННОК) 10,547 11,673 9,020

Приходи от продажби и други доходи ( хил. лв.) 2012 2013 31 дек 2014



 ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВСИЧКИ АКЦИИ  
НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ В “АРОМА” АД 

 

24 

 

ТАБЛИЦА 18: ПРИМЕР ЗА НАЧИНА НА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА В НЕПАРИЧНИЯ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ 

 

Обращаемостта на вземанията за съответната година е изчислена като приходите от продажби за 

съответната година се раздели сумата на вземанията. Полученият коефициент е коефициента на 

обращаемост. 365 (броя на дни в една година) се разделя на коефициента на обращаемост, за да се 

получи обращаемостта на вземанията в дни. Аналогични пресмятания се извършват за получаване на 

останалите данни за обращаемост на материалните запаси. Обращаемостта на задълженията се изчислява 

чрез аналогични изчисления използвайки на оперативните разходи (без амортизации). 

 

  

1 Приходи от продажби 25,498 24,988

2 Оперативни разходи (без амортизация) -23,208 -22,883

3 Текущи активи (без парични средства) = 4 + 6 19,420 19,443

4 Материални запаси = (1*5)/365 6,008 6,161

5 Обръщаемост на материалните запаси (в дни) 86 90

6 Вземания = (1*7)/365 13,413 13,281

7 Обръщаемост на вземанията (в дни) 192 194

8 Текущи пасиви (без лихвени задължения) = 9 4,133 3,824

9 Търговски задължения = - (2*10)/365 4,133 3,824

10 Обръщаемост на задълженията (в дни) 65 61

11 Непаричен оборотен капитал = 3 - 8 15,287 15,618

12 Промяна в непаричния Оборотен капитал 331

1 Приходи от продажби 27,715 27,992

2 Оперативни разходи (без амортизация) -24,855 -25,220

3 Текущи активи (без парични средства) = 4 + 6 20,502 21,167

4 Материални запаси = (1*5)/365 6,226 6,595

5 Обръщаемост на материалните запаси (в дни) 82 86

6 Вземания = (1*7)/365 14,275 14,571

7 Обръщаемост на вземанията (в дни) 188 190

8 Текущи пасиви (без лихвени задължения) = 9 4,630 4,422

9 Търговски задължения = - (2*10)/365 4,630 4,422

10 Обръщаемост на задълженията (в дни) 68 64

11 Непаричен оборотен капитал = 3 - 8 15,871 16,745

12 Промяна в непаричния Оборотен капитал 873

1 Приходи от продажби 28,546 29,546

2 Оперативни разходи (без амортизация) -25,598 -26,596

3 Текущи активи (без парични средства) = 4 + 6 20,804 22,018

4 Материални запаси = (1*5)/365 6,257 6,800

5 Обръщаемост на материалните запаси (в дни) 80 84

6 Вземания = (1*7)/365 14,547 15,218

7 Обръщаемост на вземанията (в дни) 186 188

8 Текущи пасиви (без лихвени задължения) = 9 4,909 4,809

9 Търговски задължения = - (2*10)/365 4,909 4,809

10 Обръщаемост на задълженията (в дни) 70 66

11 Непаричен оборотен капитал = 3 - 8 15,895 17,208

12 Промяна в непаричния Оборотен капитал 1,314

Оптимистичен сценарий

Показател в хил. лв.

Песимистичен сценарий

2015

Реалистичен сценарий

2016
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ТАБЛИЦА 19: ПРОГНОЗНА ОБРАЩАЕМОСТ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ В ДНИ 

 

 

ТАБЛИЦА 20: ИЗМЕНЕНИЕ НА НЕПАРИЧНИЯ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ НА “АРОМА” АД ЗА ПЕРИОДА 2015-2020Г.  

 

 

  

Обращаемост на материалните запаси  в дни 86 90 94 98 98 98

Обръщаемост на вземанията в дни 192 194 194 196 196 196

Обръщаемост на задълженията в дни 65 61 65 69 69 69

Обращаемост на материалните запаси  в дни 82 86 90 94 94 94

Обръщаемост на вземанията в дни 188 190 190 192 192 192

Обръщаемост на задълженията в дни 68 64 68 72 72 72

Обращаемост на материалните запаси  в дни 80 84 88 92 92 92

Обръщаемост на вземанията в дни 186 188 188 190 190 190

Обръщаемост на задълженията в дни 70 66 70 74 74 74

2015 2016 2017 2018 2019Показател в хил. лв.

Оптимистичен сценарий

Реалистичен сценарий

Песимистичен сценарий

2020

Текущи активи (без парични средства) 19,420 19,443 19,519 19,926 20,125 20,326

Материални запаси 6,008 6,161 6,371 6,642 6,708 6,775

Вземания 13,413 13,281 13,148 13,284 13,417 13,551

Текущи пасиви (без лихвени задължения) 4,133 3,824 4,055 4,323 4,387 4,452

Търговски задължения 4,133 3,824 4,055 4,323 4,387 4,452

Непаричен оборотен капитал 15,287 15,618 15,465 15,603 15,738 15,874

Промяна в непаричния Оборотен капитал 799 331 -154 138 135 136

Текущи активи (без парични средства) 20,502 21,167 21,903 22,820 23,276 23,742

Материални запаси 6,226 6,595 7,040 7,500 7,650 7,803

Вземания 14,275 14,571 14,863 15,320 15,626 15,938

Текущи пасиви (без лихвени задължения) 4,630 4,422 4,810 5,212 5,340 5,470

Търговски задължения 4,630 4,422 4,810 5,212 5,340 5,470

Непаричен оборотен капитал 15,871 16,745 17,093 17,608 17,936 18,272

Промяна в непаричния Оборотен капитал 1,383 873 348 515 329 335

Текущи активи (без парични средства) 20,804 22,018 23,347 24,570 25,307 26,066

Материални запаси 6,257 6,800 7,444 8,016 8,256 8,504

Вземания 14,547 15,218 15,903 16,554 17,051 17,562

Текущи пасиви (без лихвени задължения) 4,909 4,809 5,350 5,842 6,036 6,240

Търговски задължения 4,909 4,809 5,350 5,842 6,036 6,240

Непаричен оборотен капитал 15,895 17,208 17,997 18,728 19,271 19,826

Промяна в непаричния Оборотен капитал 1,407 1,314 788 731 543 555

2015 2016 2017Показател в хил. лв. 2018 2019

Песимистичен сценарий

Реалистичен сценарий

Оптимистичен сценарий

2020
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НОРМА НА ДИСКОНТИРАНЕ 

Нормата на дисконтиране представлява процентът, с който се дисконтират бъдещите парични потоци 

към тяхната настояща стойност и е основна променлива на този процес. По своята същност, тя отразява 

възвращаемостта, която конкретния инвеститор изисква, за да предприеме дадена инвестиция при 

определено ниво на риск. 

Друг подход, при определяне на нормата на дисконтиране, е нормата на възвращаемост, когато 

капиталът, който конкретната инвестиция изисква, бъде вложен в друго начинание при сходно ниво на 

риск (т.е. алтернативната цена на капитала). Ако например необходимият капитал за даден проект, 

инвестиран другаде може да носи възвращаемост от 10%, ние може да използваме този процент като 

норма на дисконтиране при изчислението на Нетната настояща стойност, което ще ни позволи да 

направим и пряко сравнение между двата проекта. 

Норма на дисконтиране, равняваща се на Среднопретеглената цена на капитала (СПЦК), се използва, 

когато за изчисление на стойността на капитала се прилага модела на дисконтираните парични потоци на 

дружеството. При равни други условия, СПЦК на едно дружество се повишава, когато неговата бета и 

изискваната норма на възвращаемост на собствения капитал нарастват, като това повишение води до по-

ниска оценка на дружеството и по-висока норма на риск. 

В таблица №21 е представено развитието на капиталовата структура на „Арома“ АД в исторически план. 

Капиталовата структура включва всички източници на дългосрочно финансиране, използвани от 

дружеството. 

Собственият капитал е равен на общата стойност на собствения капитал посочена във финансовия отчет 

на „Арома“ АД за съответния период. Размерът на дълга се определя от размера надългосрочните 

инвестиционни кредити, овърдрафт и финансиране по Оперативни програми на ЕС, като се взема както 

дългосрочната част, така и краткосрочната част по инвестиционния кредит, дотолкова доколкото 

краткосрочната част на инвестиционния кредит не се счита за компонент на оборотния капитал, а на 

капиталовата структура. Към привлечените от Дружеството средства е добавен и финансов лизинг за 

покупка на ДМА. За изчисляването на нетния дълг от източниците на финансиране са извадени 

паричните средства и паричните еквиваленти в размер на 62 хил. лв. към 31.12.2014г.  

ТАБЛИЦА 21: КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА “АРОМА” АД В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН И РАЗМЕР НА ДЪЛГА КЪМ 31.12.2014Г. 

 

 

ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012Г. И 2013Г. И МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ 

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2014Г., T.26 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ И ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ ПОЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА 

Собствен капитал 21,048 22,400 23,889

Привлечено дългосрочно финансиране 5,447 5,126 7,894

Общо дългосрочно финансиране 26,495 27,526 31,783

% Собствен капитал 79.44% 81.38% 75.16%

% Дълг 20.56% 18.62% 24.84%

Дълг/Собствен капитал 0.26х 0.23х 0.33х

2014Консолидирани показатели 2012 2013

Кредитор Вид на заема Падеж
Салдо към 31.12.2014г. 

(в хил. лв.)

Райфайзенбанк ЕАД Инвестиционен 01.12.2019г. 3,724                                     

Райфайзенбанк ЕАД Инвестиционен 27.05.2019г. 609                                        

Райфайзенбанк ЕАД Овърдрафт 31.08.2015г. 2,290                                     

Финансиране по Оперативни програми Инвестиционен 1,194                                     

Финансов лизинг Дългосрочен 77                                          

ОБЩО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ 31.12.2014г. 7,894                                     

Парични средства и парични еквиваленти 62

НЕТЕН ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014г. 7,832                                     
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Мениджмънтът на“Арома” АД и контролиращият акционер Димитър Луканов не предвижда повишаване 

на текущите нива на дълг на “Арома” АД, а по-скоро единствено да се обслужват текущите задължения 

съгласно техните погасителни планове и при възможност да бъдат намалени. За тегло на цената на 

капитала и цената на дълга са използвани стойностите на същите към 31.12.2014г. 

Методологията за определяне цената на капитала се базира на методите на проф. Дамодаран, автор на 

многобройни изследвания по проблемите на оценяването на компании. На своя уеб сайт: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, проф. Дамодаран публикува актуални данни за рисковата премия за 

т.нар. „развити” и също така за „развиващи се” пазари. Тези оценки са използвани от широк кръг от 

инвеститори и анализатори по света, сред които Световната банка и Международния валутен фонд. 

Среднопретеглената цена на капитала е изчислена на база следната формула: 

WACC = WE*R+WD*CD*(1-T) 

 

Където: 

 

WACC – среднопретеглена цена на капитала 

WE – относително тегло на финансиране със собствен капитал 

R – цена на собствения капитал 

WD – относително тегло на финансиране с привлечен капитал 

CD – цена на привлечения капитал 

T – данъчна ставка за компанията 

 

Среднопреглената цена на капитала се определя, като цената на финансиране със собствени средства и 

цената на финансиране с привлечен капитал се умножи по техните относителни тегла..  

 

От своя страна, цената на собствения капитал е изчислена на база следната формула: 

 

R= Rf + kβ*Rm 

 

Където: 

 

Rf – безрисковата норма на възвращаемост 

kβ – Коригирана бета на “Арома” АД 

Rm –  рискова премия за Българския капиталов пазар 

 

За целите на настоящите изчисления са използвани данни към декември 2014г.  

За безрисковата норма на възвращаемост (Rf) е използвана доходността на 10-годишните български 

държавни ценни книжа (BBGID  BBG005P8SD59) – 2.500%  към 23.03.2015г. (Източник: Bloomberg), 

коригирана с премия за риск от неплатежоспособност, т.к. към датата на оценката българските ДЦК имат 

кредитен рейтинг Baa2 (Източник: Moody’s), който не е инвестиционен. Корекцията за 

неплатежоспособност е базирана на спреда между облигации с кредитен рейтинг AAA и Baa2, който 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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спред е ичислен от проф. Дамодаран на 1.90% (Източник: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html). 

„Арома” АД има дългогодишна история като публично дружество и като такова има пазарна „бета” 

изчислена от Bloomberg към датата на оценката от 1.53, като тази стойност е използвана в изчисленията 

за цена на капитала. Предоставената от Bloomberg бета е изчислена на база регресия на промяната в 

цената на акциите на „Арома“ АД спрямо основния индекс на българския капиталов пазар SOFIX. До 

толкова до колкото акциите на Дружеството не се търгуват активно, настоящия анализ използва 

коригираната бета, която частично изчиства колебанията в търговията. Коригираната бета се изчислява 

по следната формула: 

 

кβ = α0 +α1β 

Където: 

кβ – коригирана β 

β – Пазарна „бета” на „Арома ” АД 

α0 +α1 = 1 – коефициенти на корекция 

В исторически план коефициента β клони към 1. Поради тази причина коефициентите на корекция целят 

да приравнят текущия коефициент β на дадена компания към историческите зависимости. Имайки 

предвид ниската търговия с акциите на „Арома” АД, настоящия анализ използва тегла от α0 = 33.3(3)% и 

α1 = 66.6(6)%, предложени от Bloomberg и широко използвани от инвеститорската общност. 

Съгласно горната формула, коригираната бета на „Арома” АД е 1.35. 

За изчислението на общата рискова премия за акциите на “Арома” АД, следва да започнем с рисковата 

премия, която се изисква за Българския капиталов пазар (изчислена от проф. Дамодаран). Премията за 

Българския капиталов пазар е равна на премията за развит пазар (5.67% към датата на оценката) плюс 

премия за странови риск. Премията за странови риск е определена чрез коригираната разлика в 

доходността на активи с рейтинг Baa2 (какъвто е рейтинга на България според Moody’s) и безрисковата 

норма на възвращаемост. Съгласно проф. Дамодаран, към датата на оценката премията за странови риск 

в размер на 285 б.т. (2.85%), и съответно рисковата премия за Българския капиталов пазар е 8.52%. 

(Източник: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html). 

За да финализираме изчислението на изискваната норма на възвращаемост от страна на акционерите, 

следва да обобщим наличната до момента информация: 

ТАБЛИЦА 22: ДАННИ ЗА ИЗИСКВАНАТА НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 

  

„Арома“ АД финансира дейността си с привлечени средства от търговски банки. Към датата на оценката 

Дружеството ползва инвестиционен банков кредит от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с текуща 

експозиция от 1.9 млн. евро и втори инвестиционен кредит от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД в размер 

на 0.3 млн. евро (виж Табл. №21). Също така Дружеството ползва финансиране по оперативни програми 

на ЕС в размер на 0.6 млн. евро., финансов лизинг за покупка на ДМА в размер на 77 хил. лв и овърдрафт 

от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД в размер на 1.2 млн. евро.. 

А Текуща доходност на 10-год български ДЦК 2.500%

Б Корекция за неплатежоспособност 1.900%

В Безрискова норма на възвръщаемост за Българската икономика (А-Б) 0.600%

Г Коригирана бета на "Арома" 1.35

Д Рискова премия за Българския капиталов пазар 8.52%

Е Изисквана норма на възвращаемост (В+Г*Д) 12.10%

Показател Резултат

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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В регулярен доклад на БНБ за дейността на банките в страната са посочени лихвените развнища по заеми 

отпускани на нефинансови дружества. За изчислението на цената на дълга на „Арома” АД са използвани 

данните от доклада на БНБ към м.Февруари 2015г., според който лихвените проценти по кредитите в 

евро с матуритет над 5 години за нефинансови предприятия в страната са при средни нива от 6.22% 

годишно. 

Таблицата по-долу представя изчисленията за среднопретеглената цена на капитала на база посочената 

формула и данни по-горе: 

ТАБЛИЦА 23: СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ЦЕНА НА КАПИТАЛА 

  

Сконтовият фактор, който дава стойността на чистия паричен поток за всяка година се получава от 

следната формула: 

 

СФn = 

1 

(1+WACCn) n-282/365 

където: 

СФn – сконтов фактор за съответната година 

WACCn – среднопретеглена цена на капитала за съответната година. В съответствие с датата на 

обосновката знаменателя се степенува с фактор, който отчита реалния брой дни от съответния период. За 

реален брой дни във всяка година са приети 365 дни. 

 

КРАЕН РЕЗУЛТАТ 

Чрез метода на дисконтираните парични потоци на дружеството получаваме справедливата стойност на 

дейността на Дружеството към 23.03.2015г. При прилагането на метода е възприет принципа за 

„действащо предприятие”. На тази база, доколкото прогнозите парични потоци за периода 2015-2020г. се 

реализират от дружеството през цялата съответна година, а не като еднократен паричен поток в края на 

съответната година, към датата на оценката, част от заложения паричен поток за настоящата 2015 г. е 

вече реализиран от дружеството.  

Периодът на дисконтиране също е определен в зависимост от датата на оценката и отчита дните между 

23.03.2014г. и 31.12.2020 г., като първият период е с крайна дата 31.12.2015г. и броят на дните между 

датата на оценка и края на 2015г. е разделен на 365. Справедливата стойност на компанията е получена 

чрез приспадането на нетните задължения (общо дълг минус парични средства и еквиваленти), отчетени 

на база последния отчет на “Арома” АД към 31.12.2014г. 

Според очакванията на мениджмънта на “Арома” АД относно възможностите за икономически растеж в 

страната, и перспективите на развитие на пазара за козметика и козметични продукти в краткосрочен 

план, са разработени детайлни прогнози на паричните потоци на “Арома” АД за периода 2015-2020г., 

както следва: 

А Цена на капитала 12.10%

Б Тегло на цената на капитала 75.2%

В Цена на дълга 6.22%

Г Данъчна ставка 10.0%

Д Тегло на дълга 24.8%

Е Среднопретеглена цена на капитала А*Б + В*(1-Г)*Д 10.49%

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ЦЕНА НА КАПИТАЛА Резултат
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 След 2015г. от прогнозния период, се наблюдава бавен темп на нарастване на приходите (освен в 

песимистичния сценарий, когато се наблюдава спад в приходите от продажби спрямо 2014г.). 

Основните очаквания са за навлизане на продукцията на “Арома” АД на пазара на Централна и 

Западна Европа през 2014г. и постепенното увеличение на износа в тази посока, но и съществен 

натиск от конкуренти на пазари, на които „Арома“ АД вече продава продукция. При песимистичния 

сценарий приходите се свиват през 2015-2017г., като продължение на историческия тренд а след това 

нарастват с 1% в дългосрочен план. При реалистичния сценарий е заложен умерен ръст на приходите 

намаляващ през периода 2015-2020г. до 2% дългосрочен ръст. Оптимистичният сценарий 

предполага ръст от 3% през 2015г. нарастващ и намаляващ плавно до 3% дългосрочен ръст, дължащ 

се най-вече на потенциала на пазарите в Централна и Западна Европа. 

Другите приходи от дейността, дотолкова доколкото са с непостоянен характер, са заложени да имат 

същия ръст като приходите от продажби и при песимистичния сценарий, а при другите два – да 

останат постоянна величина. 

 Също така, маржът на печалба на “Арома” АД се очаква да остане почти постоянен, сравнен с 

историческите резултати на Дружеството, предвид голямата конкуренция на пазара, на който оперира 

Дружеството, което е отразено в реалистичния сценарий, като маржът на печалбата е заложен да е 

под средния за предходните две години, предвид поевтиняването на еврото на международните 

пазари и факта, че част от суровините ползвани за производството на Дружеството са във 

чуждестранна валута. При песимистичния сценарий маржът на печалбата е под историческите 

стойности, докато при оптимистичния – доближаващ се до стойносттите от 2013-2014г., които 

считаме за значително по-високи от средните. 

 

За определяне на терминалната стойност при реалистичния сценарий е заложен следпрогнозен постоянен 

темп на нарастване на продажбите от 2.0%, който отразява очакванията за нарастване на икономиката на 

ЕС в дългосрочен план, както и за пазарния дял на “Арома” АД.  

Чувствителността на постоянния темп на нарастване спрямо песимистичните/оптимистичните очаквания 

за бъдещото развитие на дейността на “Арома” АД, е отразена чрез заложените темпове на растеж от 

1.0% и 3.0% съответно в песимистичния/оптимистичния сценарий. Отчитайки, че постоянният темп на 

нарастване се прилага за всички парични потоци, които следва да се получат след 2015г., разлика от 1.0% 

би имала съществено значение за стойността на компанията.  
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Следващите таблици представят детайлните прогнози и изчисления за всеки от трите сценария: 

ТАБЛИЦА 24: ПЕСИМИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ 

 

  

Песимистичен сценарий

Хил. лв. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Терминален 

период

Приходи 25,498 24,988 24,738 24,738 24,985 25,235

Годишен ръст -8.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 1.0%

Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 345 338 335 335 338 341

Годишен ръст -8.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 1.0%

Общо приходи от дейността 25,843 25,326 25,073 25,073 25,323 25,577

Оперативни разходи -24,823 -24,397 -24,188 -24,202 -24,434 -24,682

Разходи за материали -16,944 -16,682 -16,581 -16,648 -16,899 -17,156

Разходи за външни услуги -1,845 -1,816 -1,805 -1,812 -1,840 -1,868

Разходи за персонала -3,750 -3,692 -3,669 -3,684 -3,740 -3,797

Разходи за амортизации -1,615 -1,514 -1,421 -1,335 -1,228 -1,130

Други разходи -670 -694 -712 -723 -728 -732

Отчетна стойност на продадените стоки 0 0 0 0 0 0

Изменения в наличностите от незавършено производство 0 0 0 0 0 0

Оперативна печалба 1,020 929 884 870 889 895 895

Оперативен марж 3.95% 3.67% 3.53% 3.47% 3.51% 3.50% 3.50%

Данъчна ставка 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Оперативна печалба след данъци 918 836 796 783 800 805 805

Амортизация 1,615 1,514 1,421 1,335 1,228 1,130 1,130

Ивестиции 350 350 350 350 0 0 1,130

Промяна в обортония капитал 799 331 -154 138 135 136 0

Нетен свободен паричен поток 1,383 1,669 2,020 1,630 1,893 1,799 805

Норма на дисконтиране 10.49% 10.49% 10.49% 10.49% 10.49% 10.49%

Дисконтиращ фактор 0.93 0.84 0.76 0.69 0.62 0.56

Настояща стойност на свободни парични потоци 1,280 1,398 1,531 1,118 1,176 1,011

Терминална стойност 8,572

Сума от настоящите стойности на свободните парични потоци 7,514

Настояща стойност на терминална стойност 4,816

Справедлива стойност на Дружеството 12,331

Нетен дълг към 31.12.2014 7,829

Справедлива стойност на СК на Дружеството 4,502

Брой акции в обръщение 15,409,324

Стойност на една акция в лв. 0.292
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ТАБЛИЦА 25: РЕАЛИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ 

 

  

Реалистичен сценарий

Хил. лв. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Терминален 

период

Приходи 27,715 27,992 28,552 29,123 29,705 30,300

Годишен ръст 0.0% 1.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 375 375 375 375 375 375

Годишен ръст 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Общо приходи от дейността 28,090 28,367 28,927 29,498 30,080 30,675

Оперативни разходи -26,481 -26,757 -27,274 -27,799 -28,336 -28,896

Разходи за материали -18,225 -18,492 -18,933 -19,374 -19,848 -20,333

Разходи за външни услуги -1,984 -2,013 -2,061 -2,109 -2,161 -2,213

Разходи за персонала -4,033 -4,092 -4,190 -4,287 -4,392 -4,500

Разходи за амортизации -1,627 -1,537 -1,454 -1,377 -1,267 -1,166

Други разходи -613 -622 -637 -652 -668 -684

Отчетна стойност на продадените стоки 0 0 0 0 0 0

Изменения в наличностите от незавършено производство и продукция0 0 0 0 0 0

Оперативна печалба 1,609 1,610 1,653 1,699 1,744 1,779 1,779

Оперативен марж 5.73% 5.68% 5.71% 5.76% 5.80% 5.80% 5.80%

Данъчна ставка 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Оперативна печалба след данъци 1,448 1,449 1,488 1,529 1,570 1,601 1,601

Амортизация 1,627 1,537 1,454 1,377 1,267 1,166 1,166

Ивестиции 500 500 500 500 0 0 1,166

Промяна в обортония капитал 1,383 873 348 515 329 335 0

Нетен свободен паричен поток 1,191 1,613 2,093 1,891 2,508 2,432 1,601

Норма на дисконтиране 10.49% 10.49% 10.49% 10.49% 10.49% 10.49%

Дисконтиращ фактор 0.93 0.84 0.76 0.69 0.62 0.56

Настояща стойност на свободни парични потоци 1,103 1,351 1,587 1,297 1,557 1,366

Терминална стойност 19,243

Сума от настоящите стойности на свободните парични потоци8,261

Настояща стойност на терминална стойност 10,812

Справедлива стойност на Дружеството 19,073

Нетен дълг към 31.12.2014 7,829

Справедлива стойност на СК на Дружеството 11,244

Брой акции в обръщение 15,409,324

Стойност на една акция в лв. 0.730
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ТАБЛИЦА 26: ОПТИМИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ 

 

Реалистичният сценарий следва да получи най-високо тегло в определянето на крайната оценка по 

метода на дисконтираните парични потоци, тъй като той отразява в най-голяма степен реалните 

възможности за развитието на дейността на Дружеството и реализираните от него резултати през 

разглеждания прогнозен период. При изчисляването на крайния резултат по този метод реалистичният 

сценарий е получил приоритетно тегло от 60%, докато другите два варианта разделят по-равно 

останалите 40% в унисон с очакванията на Търговия Предложител за тяхната реализация. 

ТАБЛИЦА 27: СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА БАЗА МЕТОДА НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

   

Получената по метода на пазарни множители на дружествата аналози (ПМДА), цена за една акция на 

“Арома” АД от 1.413 лв. на акция е по-висока от получената по метода на дисконтираните парични 

потоци (ДПП) цена от 0,692 лв. на акция. Методът на ДПП разглежда в детайли периода 2015-2020 г. и 

отразява бъдещите дългосрочни перспективи за развитие на Дружеството след този период чрез 

изчисляване на терминална стойност, базирана на допускания, заложени в прогнозния период. Методът 

Оптимистичен сценарий

Хил. лв. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Терминален 

период

Приходи 28,546 29,546 30,875 31,801 32,755 33,738

Годишен ръст 3.0% 3.5% 4.5% 3.0% 3.0% 3.0%

Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 375 375 375 375 375 375

Годишен ръст 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Общо приходи от дейността 28,921 29,921 31,250 32,176 33,130 34,113

Оперативни разходи -27,067 -28,004 -29,248 -30,113 -30,966 -31,880

Разходи за материали -18,769 -19,501 -20,455 -21,128 -21,829 -22,569

Разходи за външни услуги -2,043 -2,123 -2,227 -2,300 -2,376 -2,457

Разходи за персонала -4,154 -4,316 -4,527 -4,676 -4,831 -4,995

Разходи за амортизации -1,469 -1,408 -1,351 -1,299 -1,195 -1,099

Други разходи -631 -656 -688 -711 -734 -759

Отчетна стойност на продадените стоки 0 0 0 0 0 0

Изменения в наличностите от незавършено производство и продукция0 0 0 0 0 0

Оперативна печалба 1,855 1,917 2,002 2,063 2,164 2,233 2,233

Оперативен марж 6.41% 6.41% 6.41% 6.41% 6.53% 6.55% 6.55%

Данъчна ставка 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Оперативна печалба след данъци 1,669 1,725 1,802 1,857 1,948 2,010 2,010

Амортизация 1,469 1,408 1,351 1,299 1,195 1,099 1,099

Ивестиции 700 700 700 700 0 0 1,099

Промяна в обортония капитал 1,407 1,314 788 731 543 555 0

Нетен свободен паричен поток 1,032 1,119 1,665 1,724 2,600 2,555 2,010

Норма на дисконтиране 10.49% 10.49% 10.49% 10.49% 10.49% 10.49%

Дисконтиращ фактор 0.93 0.84 0.76 0.69 0.62 0.56

Настояща стойност на свободни парични потоци 955 937 1,262 1,183 1,614 1,436

Терминална стойност 27,654

Сума от настоящите стойности на свободните парични потоци7,387

Настояща стойност на терминална стойност 15,538

Справедлива стойност на Дружеството 22,925

Нетен дълг към 31.12.2014 7,829

Справедлива стойност на СК на Дружеството 15,096

Брой акции в обръщение 15,409,324

Стойност на една акция в лв. 0.980

Песимистичен сценарий 0.292 20% 0.058

Реалистичен сценарий 0.730 60% 0.438

Оптимистичен сценарий 0.980 20% 0.196

Средна цена на база трите сценария 0.692

Сценарий
Цена за една 

акция в лв.
Тегло

Цена за една 

акция в лв.
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на ПМДА отразява реалните пазарни цени (пазарни множители), действително платени за пазарните 

аналози от участниците във фондовите борси към датата на оценката, взимайки предвид очакванията за 

бъдещо развитие на бизнеса. Допускайки, че пазарните аналози и Дружеството са идентични, разликата в 

оценките по методите ПМДА и ДПП ще се дължи на различните допускания приложени от участниците 

във фондовите борси (метода на ПМДА) и от оценителите, ангажирани с подготовката на прогнозни 

парични потоци. Допусканията приложени както от участниците във фондовите борси, така и от 

оценителите при определяне на стойността могат да бъдат повлияни от краткосрочни и средносрочни 

очаквания за развитие на сектора, и могат в настоящия момент да бъдат засегнати от последиците от 

икономическа криза. Несигурно е дали оценителите или участниците във фондовите борси ще приложат 

по-акуратни допускания при оценката на избраните компаниите. Въпреки това, метода на ДПП може да 

се счита за по-акуратен в случая на “Арома” АД. Цената, получена по метода на ПМДА, приравнява 

показателите на Дружеството към тези на избраните дружества аналози. Самите избрани дружества не са 

идеалните аналози на “Арома” АД поради различия в техните мащаби, пазари за реализиране на 

продажби, предлагана продуктова гама, условия за финансиране и т.н. Различните нива на пазарни 

множители на всеки аналог отразяват различните характеристики на всеки бизнес. На практика не е 

възможно да бъдат избрани идеални пазарни аналози на “Арома” АД. 

Поради тази причина и метода на ПМДА е получил само 25% тегло в определянето на крайната оценка 

на предлаганата от Търговия предложител цена. 

МЕТОД НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ 

Стойността на акциите по методът на нетната стойност на активите се определя, като от общата сума на 

активите по баланса на дружеството се приспаднат дългосрочните и краткосрочните задължения по 

баланса и полученият резултат се раздели на броя на обикновените акции в обръщение. Всички 

изчисления се базират на последния публикуван финансов отчет на “Арома” АД преди датата на 

Търговото предложение. 

Резултатът от изчисленията на база последния публикуван междинния неодитиран финансов отчет на 

“Арома” АД към 31.12.2014г. е 1.550 лв. за една акция на дружеството: 

ТАБЛИЦА 28: СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА БАЗА МЕТОДА НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ 

   

При изчисляване на стойността на акциите по Метода на нетната стойност на активите е използван 

посления публикуван междинен неодитиран консолидиран финансов отчет на „Арома“ АД преди датата 

на Търговото предложение без коригиране на балансовите стойности на активите и пасивите. 

ОБОСНОВКА НА ТЕГЛАТА НА ОЦЕНЪЧНИТЕ МЕТОДИ 

Теглата, които са използвани при оценката на справедливата стойност на акциите на “Арома” АД са тези, 

които най-пълно съответстват на предмета на дейност на дружеството и неговия размер. Теглата на всеки 

от оценъчните методи представят много добре обоснована база за сравнение на инвестиционните и 

рисковите характеристики на “Арома” АД. Относителните тегла са както следва: 

 Методът на дисконтираните парични потоци е с тегло от 50% поради способността му да отчете 

прогнозите за бъдещото развитие на Дружеството, възможностите му за генериране на парични 

средства и привеждането на стойността им към настоящия момент чрез дисконтирането им с приетата 

норма на дисконтиране. 

Стойност на активите 36,385

Общо краткосрочни задължения 7,363

Общо дългосрочни задължения 5,133

Нетна стойност на активите (1-2-3) 23,889

Брой акции в обръщение(хил. броя) 15,409

Нетна стойност на активите за 1 акция (лв.) 1.550

Показатели - към 31.12.2014 г.
сума (в 

хил.лв.)
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 Оценката по методът на нетната стойност на активите е включена с тегло от 25%. Този метод 

отразява текущите активи и пасиви на Дружеството и може да не оцени до пълна степен потенциала 

за развитие на Дружеството. В случай, че инвеститорите вярват, че Дружеството има значителни 

възможности за растеж в бъдеще, те ще бъдат готови да платят за неговите акции стойност, която 

надвишава определената по този метод. Нетната балансова стойност на активите на “Арома“ АД е 

претеглена с ниско тегло, предвид факта, че в предходни години Дружеството има история на 

отписване на значителна част от текущите активи (отписване на 2.0 млн. лв. материални запаси 

през 2012г.) и наличието на репутация на счетоводния баланс, което поставя под съмнение 

качеството на получената нетна стойност на активите. 

 25% тегло е определено и на метода на пазарните множители на дружествата-аналози. 

Използването на този метод би било най-удачно за оценка в случай, че е налице съществено 

припокриване в показатели като: вид на дейността на дружествата, големина, пазари, на които 

оперират, продукти, притежавани търговски марки и др., както и ако са търгуеми на регулиран пазар. 

Недостатък на този метод е, че неговото прилагане често е свързано с корекции от страна оценителя, 

тъй като в повечето случаи избраните дружествата-аналози са по-скоро сходни, отколкото идентични 

на оценяваната компания. 

СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ НА “АРОМА” АД НА БАЗА МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА 

Както бе посочено, “Арома” АД не отговаря на изискванията на § 1 от допълнителните разпоредби на 

Наредба №41 и акциите на Дружеството не могат да бъдат дефинирани като активно търгуеми. Поради 

тази причина, предложената от търговия Предложител цена е съставена от претеглената цена между 

оценките на цената на акция, получени от трите посочени в Наредба №41 метода, а именно: 

Таблица 1 Справедлива цена на акциите на “Арома” АД по различните методи за оценка  

 

В съответствие с чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предложената от търговия Предложител цена, не може да бъде 

по-ниска от най-високата стойност между: 

 Справедливата цена на акция на база общоприети оценъчни методи – 1.087 лв. 

 Среднопретеглената пазарна цена за последните три месеца, преди регистрацията на търговото 

предложение – 0.919 лв. съгласно удостоверението, издадено от БФБ-София на 23.03.2015 г. и 

приложено към настоящия документ. 

 Най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 7, 

т.3, изречение второ от ЗППЦК, която е 0.368 лв. от 14.11.2011г. при покупка на 205 983 акции; 

 Справедливата цена на акциите е тяхната ликвидационна стойност в случаите, когато 

ликвидационната стойност надвишава справедливата цена на акциите, определена съгласно методите 

за оценка съгласно чл. 5 от Наредба №41, -  0.876 лв. за акция. 

НА БАЗА ПО-ГОРНАТА ОЦЕНКА, ДИМИТЪР ЛУКАНОВ ПРЕДЛАГА НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ В “АРОМА” 

АД ДА ЗАКУПИ ТЕХНИТЕ АКЦИИ В ДРУЖЕСТВОТО НА ЦЕНА ОТ 1.087 ЛВ. ЗА ЕДНА АКЦИЯ. ПРЕДЛОЖЕНАТА 

ЦЕНА Е НАЙ-ВИСОКАТА ОТ: СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА (НА БАЗА ОБЩОПРИЕТИ ОЦЕНЪЧНИ МЕТОДИ); 

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНАТА ПАЗАРНА ЦЕНА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ МЕСЕЦА; НАЙ-ВИСОКАТА ЦЕНА, ЗАПЛАТЕНА 

ОТ ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ.  

Метод на пазарните аналози 1.413 25% 0.353

Метод на дисконтираните нетни парични потоци 0.692 50% 0.346

Метод на нетната балансова стойност на активите 1.550 25% 0.388

Крайна оценка 1.087

Оценъчен метод
Цена за една 

акция в лв.
Тегло

Цена за една 

акция в лв.
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5.3. СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

ТАБЛИЦА 9: ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА “АРОМА” АД  

 

1 Приходи от продажби 27,210 26,574 28,090

2 Oперативни разходи -25,885 -24,771 -26,188

3 Оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизация 2,399 3,327 3,489

4 Амортизация -1,074 -1,524 -1,587

5 Печалба/загуба от оперативната дейност 1,325 1,803 1,902

6 Финансови приходи 80 96 92

7 Финансови разходи -321 -492 -348

8 Печалба/загуба преди разходи за данъци 1,084 1,407 1,646

9 Разходи за данъци -116 -92 -126

10 Нетна печалба/загуба 968 1,315 1,520

11 Дивидент 0 0 0

12 Парични средства и парични еквиваленти 292 65 62

13 Материални запаси 4,561 5,611 5,034

14 Краткотрайни активи 16,338 16,020 13,243

15 Обща сума на активите 38,252 38,648 36,385

16 Краткосрочни задължения 11,146 10,179 7,363

17 Дълг 10,210 10,159 6,697

18 Пасиви (привлечени средства) 38,252 38,648 36,385

19 Собствен капитал 21,048 22,400 23,889

20 Оборотен капитал 5,192 5,841 5,880

21 Среднопретеглен брой акции (хил) 15,492 15,492 15,492

22
Норма на оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизация 

(3/1)
0.09 0.13 0.12

23 Норма на печалбата от оперативна дейност (5/1) 0.05 0.07 0.07

24 Норма на нетната печалба (10/1) 0.04 0.05 0.05

25 Възвращаемост на активите (10/15) 0.03 0.03 0.04

26 Възвращаемост на собствения капитал (10/19) 0.04 0.06 0.07

27 Обращаемост на активите (1/15) 0.73 0.69 0.75

28 Обращаемост на оборотния капитал (1/20) 3.60 4.82 4.79

29 Текуща ликвидност (14/16) 1.47 1.57 1.80

30 Бърза ликвидност ((14-13)/16) 1.06 1.02 1.11

31 Абсолютна (незабавна) ликвидност (12/16) 0.03 0.01 0.01

32 Коефициент на Продажби за една акция (1/48) 1.77 1.72 1.82

33 Коефициент на Печалба за една акция (10/48) 0.06 0.09 0.10

34 Коефициент на Балансова стойност за една акция (19/48) 1.37 1.45 1.55

2014

Коефициенти за рентабилност

Коефициенти за активи и ликвидност

Коефициенти за една акция

Консолидирани показатели в хил. лв. 2012 2013
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ИЗТОЧНИК: ОДИТИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2012. И 2013Г. И НЕОДИТИРАН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ  31.12.2014Г. НА “АРОМА” АД, INVESTOR.BG. 

ПРЕДХОДНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НЕ МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПРЕМЕННО ПОКАЗАТЕЛНИ ЗА 

БЪДЕЩИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННИТЕ ПЕРИОДИ НЕ 

МОГАТ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПРЕМЕННО ПОКАЗАТЕЛНИ ЗА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

6. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 

151А, АЛ. 4 ЗППЦК, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО МУ И МЕТОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО 

ОПРЕДЕЛЯНЕ 

Съгласно Устава и публичния статут на Дружеството, не съществуват ограничения върху свободното 

прехвърляне на акции на “Арома” АД и/или върху упражняването на правото на глас по тях, съответно 

не са и не могат да бъдат налице разпоредбите на чл.151а от ЗППЦК, и не се дължи обезщетение от 

страна на търговия Предложител по посочения законов текст.  

 

 

7. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ 

датата на публикацията на Търговото предложение в два централни ежедневника. Предложителят може 

да удължи срока за приемане на търговото предложение в рамките на максимално допустимия срок от 70 

дни, като в този случай регистрира промените в Комисията за финансов надзор и ги представя на 

управителния орган на Дружеството – обект на търговото предложение, на представителите на 

35 Коефициент на изплащане на дивидент (11/10) 0.00 0.00 0.00

36 Коефициент на задържанe на печалбата 1.00 1.00 1.00

37 Дивидент на една акция (11/21) 0 0 0

38 Темп на прираст на продажбите -11.9% -2.3% 5.8%

39
Темп на прираст на оперативната печалба преди лихви, данъци и 

амортизация
0.7% 38.7% 4.6%

40 Темп на прираст на активите 5.5% 1.0% -5.9%

41 Коефициент Дълг / Общо активи (17/15) 0.27 0.26 0.18

42 Коефициент Дълг / Капитал (17/(17+19)) 0.33 0.31 0.22

43 Коефициент Дълг / Собствен капитал (17/19) 0.49 0.45 0.28

44 Коефициент Общо активи / Собствен капитал (15/19) 1.82 1.73 1.52

45 Коефициент Цена/Продажби (49/32) 0.26 0.28 0.47

46 Коефициент Цена/Печалба (49/33) 7.18 5.68 8.73

47 Коефициент Цена/Счетоводна стойност (49/34) 0.33 0.33 0.56

48 Брой акции в обръщение (хил.) 15,409 15,409 15,409

49 Пазарна цена на акциите (цена на затваряне) 0.451 0.485 0.861

50
- към дата на последна борсова сесия за периода, на която е 

извършена търговия с акции на "Арома" АД
12/28/2012 12/20/2013 12/30/2014

Пазарни коефициенти

Коефициенти за дивидент

Коефициенти за развитие

Коефициенти за ливъридж
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служителите на Предложителя или на самите служители, когато няма такива представители, както и на 

регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите Дружеството. Промените се публикуват 

незабавно в първоначално избраните два централни ежедневника за публикуване на търговото 

предложение. 

В случаите на публикувано конкурентно търгово предложение по реда и условията на Раздел ІІІ от 

Наредба №13/22.12.2003г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, срокът по настоящото 

Търгово предложение се счита за удължен до изтичане на срока за приемане на конкурентното търгово 

предложение, съгласно чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба №13. 

Последващо удължаване на срока за приемане на настоящото Търгово предложение в рамките на 

максимално допустимия срок от 70 дни, удължава срока за приемане на всички търгови предложения, в 

случаите, когато срокът за приемането им изтича преди последващо удължения срок, независимо от 

разпоредбата на чл. 150, ал.12 от ЗППЦК. 

Съгласно чл. 33, ал. 4 от Наредба №13/22.12.2003г. промени в търговото предложение не могат да бъдат 

публикувани по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемането му. 

 

 

8. УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ 

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА 

Търговият Предложител Димитър Луканов ще финансира придобиването на обикновените акции със 

собствени и заемни средства. Наличието на необходимия ресурс се удостоверява от Предложителя с 

банкова референция, издадена от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД на 04.05.2015г., с което банката 

удостоверява, че Предложителя има налични средства в рамер от 2 100 000 лв. Банковата референция е 

приложена към настоящото търгово предложение. 

 

 

9. НАМЕРЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ - 

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ДОКОЛКОТО Е ЗАСЕГНАТ ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: 

 

9.1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА:  

Търговият Предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на “Арома” АД. 

 

9.2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВАТА В СРОК ДО ЕДНА ГОДИНА ОТ СКЛЮЧВАНЕТО 

НА СДЕЛКАТА 

Търговият Предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на “Арома” АД в срок от една 

година от сключването на сделката. След изтичането на тази година и отчитайки конкретната бизнес 

среда при прогнозирането на финансовите резултати, търговият Предложител ще прецени дали да 

предприеме стъпки към увеличение на капитала на Дружеството. Крайното решение ще зависи от 

преобладаващите пазарни условия и перспективите за развитие на “Арома” АД към този бъдещ момент. 

 

9.3. ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТЕКУЩАТА И 

СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА 

След  реализираното през 2011 г. отделяне на Арома Козметикс АД и Арома Риъл Естейт АД, Арома АД 

се ориентира към производството на продукти private label.  
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През текущата и следващата финансови години Предложителят Димитър Луканов като основен акционер 

на “Арома” АД поставя като основни приоритети пред Дружеството от групата увеличаване на 

постигнатия пазарен дял най-вече в чужбина и по-специално в посока Западна Европа - Англия, 

Франция, Холандия, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и др. В условията на динамична бизнес среда, 

Предложителят предвижда да концентрира своите усилия към по-ефективно използване на наличните 

активи, стриктно управление на паричния поток от оперативна дейност, създаване на основа за бъдещо 

умерено разрастване, в зависимост от развитието на местния пазар и възможностите на Дружеството. 

 

9.4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ 

ДОГОВОРИ 

„Арома“ АД е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите се състои от четирима 

членове, избрани на Общото събрание на акционерите. Не се предвиждат промени в състава на 

управителния орган на дружеството. 

Търговият Предложител не предвижда промени в условията по трудовите договори и числеността на 

персонала на “Арома” АД. В този смисъл не се очаква Търговото предложение да окаже въздействие 

върху служителите на “Арома” АД. 

 

9.5. ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ 

„Арома“ АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, Търговския закон и 

глава осма от Устава, по решение на Общото събрание на акционерите. Право да получат дивидент имат 

лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на 

Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на 

печалбата. 

Димитър Луканов не предвижда бъдещо разпределение на дивиденти, като бъдещият положителен 

финансов резултат на “Арома” АД ще бъде използван за резерви и реинвестиции в основната му дейност.  

 

9.6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ 

СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВOTO 

Не се очаква настоящото Търгово предложение да окаже въздействие върху служителите на “Арома” АД. 

Не се предвижда смяна на мястото на дейност на “Арома” АД. 

 

9.7. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА “АРОМА” АД 

РЕЗЮМЕ 

“Арома” АД е един от малкото български производители на качествена козметика и козметични 

продукти.  

“Арома“ АД произвежда и реализира продукция в следните направления: 

 Козметични продукти за грижа за косата 

 Козметични продукти за грижа за кожата 

 Козметични продукти за грижа за устната кухина 

 Измиващи продукти 

Реализацията на продуктите за грижа за косата представляват около 40% от всички приходи, продуктите 

за грижа за кожата са около 20%, а за продуктите за устна хигиена също около 20%. 
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Продукцията на „Арома“ АД бива реализирана на вътрешния пазар и при износ. Вътрешният пазар е 

сравнително постоянен и с ниски темпове на ръст, като е обект на множество чуждестранни конкуренти. 

Основната цел на „Арома“ АД е да генерира бъдещия си ръст на база продажби навън, където пазара е 

огромен и възможностите за ръст са значителни. 

“Арома” АД ще продължи да произвежда качествени продукти, докато се опитва да покрие цялостния 

спектър от качествена козметика и козметични продукти.  

 

ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН  

Стратегията на Димитър Луканов, изпълнителен директор, за “Арома” АД ще бъде изпълнявана от 

мениджмънта на “Арома” АД, и включва поддържане и нарастване на съществуващия пазарен дял и на 

Дружество в посока износ към чужбина и по-специално Западна Европа - Англия, Франция, Холандия, 

Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и др. Очаква се ръстът на пазара да бъде умерен. Поради тази 

причина може да се допусне, че в условията на силна конкуренция запазването на текущия пазарен дял и 

увеличаването му в умерено растящ пазар може да бъде смятано за амбициозна задача. Дружеството ще 

запази и разшири съществуващото продуктово портфолио. 

 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ (ПЕРСОНАЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, ФИНАНСИ И ТЯХНОТО 

ОСИГУРЯВАНЕ) 

Предложителят няма намерение да променя управителното тяло на “Арома” АД. В общия случай, 

настоящата структура на “Арома” АД е достатъчна за изпълнение на предвидения стратегически план. 

Съществуващата технология е също така достатъчна, предвид скорошната модернизация на 

производствената база, и Предложителят не предвижда необходимостта от нови инвестиции. В случай на 

необходимост от финансов ресурс, Дружеството ще разчита на овърдрафт и заеми от търговски банки, 

както и на финансиране по Оперативните програми на ЕС. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОД 5 - 8 Г.; 

Плановете на мениджмънта на  “Арома” АД включват поддържането на развитието на Дружеството в 

главната посока на неговата дейност към днешна дата – производство и продажба на козметика и 

козметични продукти. 

 

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА - КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА, КОНТРАГЕНТИ (КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ), 

КОНКУРЕНТИ И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ И ОБЕМ, РАСТЕЖ НА ПАЗАРА 

“Арома“ АД произвежда и реализира продукция в следните направления: 

 Козметични продукти за грижа за косата 

 Козметични продукти за грижа за кожата 

 Козметични продукти за грижа за устната кухина 

 Измиващи продукти 

Реализацията на продуктите за грижа за косата представляват около 40% от всички приходи, продуктите 

за грижа за кожата са около 20%, а за продуктите за устна хигиена също около 20%. 

Продукцията на „Арома“ АД бива реализирана на вътрешния пазар и при износ. Вътрешният пазар е 

сравнително постоянен и с ниски темпове на ръст, като е обект на множество чуждестранни конкуренти. 

Основната цел на „Арома“ АД е да генерира бъдещия си ръст на база продажби навън, където пазара е 

огромен и възможностите за ръст са значителни. 
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Местният пазар за козметика и козметични продукти се оценява на 316.0 млн. евро, но е сравнително 

малък на фона на Европейския пазар, който се оценява 72 млрд. евро. Най-големите пазари за козметика 

в ЕС са Германия (12.9 млрд. евро), Франция (10.5 млрд. евро), Великобритания (10.0 млрд. евро), 

Италия (9.5 млрд. евро) и Испания (6.4 млрд. евро). На този пазар са представени всички глобални 

лидери в козметичната индустрия, като конкуренцията е голяма в всички ниши на пазара. Въпреки това 

от този пазар се очаква да дойде основния ръст на Дружеството в следващите години, като то ще налага 

на тези пазари съвременни козметични продукти на конкурентна цена.Дружеството изнася своята 

продукция за страните от Централна и Западна Европа, като работи с големи местни търговски вериги, 

които имат широка мрежа и могат да реализират големи обеми продажби.  

Пазарът в България може да се раздели на стоки местно производство и вносни стоки. От основните 

български производители на козметични продукти са Рубелла, Билка, Лавена и Фикосота. От гледна 

точка на дистрибутори, пазарът е силно конкурентен, поради големия брой световните лидери в сектора 

представени на местния пазар – Glaxosmithkline, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Henkel, Oriflame, 

Avon и редица други.  

Доставчиците на материали обикновено са големи компании, което им дава преимуществото при 

договаряне на цена. В повечето случаи „Арома“ АД се стреми да ограничава експозицията си към един 

доставчик, с цел диверсификация на суровинните материали и по-малка зависимост от една компания. 

Като цяло, конкурентните предимства на “Арома” АД са како следва: 

 Добра продуктова структура; 

 Познаваемост на дружеството; 

 Реализация на продукцията в международен план; 

 Ниско ниво на задлъжнялост 

 Опитен мениджмънт. 

Финансовата криза от 2008г.-2009г. продължава до оказва влияние върху всички полета на бизнеса в 

България. Въпреки това, продажбите на козметика и козметични продукти са повлияни в по-малка степен 

поради техния характер на стоки за ежедневна употреба.  

 

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН - ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ, СТРАТЕГИЯ ЗА ОБХВАЩАНЕ НА ПАЗАРА, ПЛАН НА 

ПРОДАЖБИТЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И РЕКЛАМА 

Дружеството вече покрива всички пазарни сегменти, които то желае да развива – козметика и 

козметични продукти за грижа за косата, кожата и устната хигиена, и измиващи продукти. Дружеството 

ще се фокусира към запазване на пазарния си дял  и към постигането на по-голям дял в международен 

план. 

Арома АД произвежда продукти под чужда марка и работи с големи дистрибутори в Европа и Близкия 

Изток. Дружеството не планира да развива свои търговски марки. 

Целта на Арома е да се позиционира като качествен и надежден производител на козметични продукти в 

Европа и да се възползва от разтящия дял на „private label“ козметични продукти.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

В съответствие с действащия устав на “Арома” АД, дейността на Дружеството се управлява от неговия 

съвет на директорите, който има право да взема решения по всички въпроси, които не са компетенция на 

общото събрание на акционерите, предвидена в устава или закона. Съвет на директорите избира от своя 

състав едно лице – Изпълнителен директор, когото овластява да представлява и управлява Дружеството. 

Изпълнителният директор ръководи оперативно стопанската и административната дейността на “Арома” 
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АД. Разпоредбите му са задължителни за изпълнение от всички служители на Дружеството. 

Съветът на директорите на Дружеството отговаря за дейността си пред общото събрание на акционерите 

на дружеството. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Както бе посочено по-горе, Предложителят и Дружеството понастоящем не очакват извършването на 

значителни нови инвестиции. Конкретната икономическа ситуация през следващите години ще дефинира 

нуждата от допълнителни инвестиции. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Дружеството ще следва стратегия за запазване на съществуващия пазарен дял на местния пазар и 

разширяването му в чужбина чрез експорт към Централана и Западна Европа – предимно към Англия, 

Франция, Холандия, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и др. Отчитайки възможностите и размерите 

на споменатите чуждестранни пазари, менидмънта на „Арома“ АД ще концентрира своите усилия в 

посока увеличение на продажбите и по този начин към по-голям пазарен дял в краткосрочен план. 

Фокусът в дългосрочен план ще бъде насочен към откриване на допълнителни потенциални пазари, 

където продукцията на Дружеството би била привлекателна със своето качество и цена. Предложителят 

цели да запази стабилното и успешно развитие на Дружеството и да постигне цялостно умерено 

подобрение в рамките на следващите 5 години. 

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК - ФАЗИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА. 

Дружеството изработва 5 годишен бизнесплан, като по този начин следва общата си стратегия за бизнес 

развитие. Този бизнеплан се разглежда отново всяка година и се променя в съответствие със 

съществуващите пазарни условия, които се наблюдават от съвета на директорите на Дружеството и от 

Предложителя. 

 

 

10. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И НАЧИНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ 

ЗА МЯСТОТО, КЪДЕТО АКЦИОНЕРИТЕ ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

И ДЕПОЗИРАТ УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ; СРОКА И НАЧИНА НА 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ 

 

10.1. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) до упълномощения 

инвестиционен посредник ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД или друг лицензиран инвестиционен посредник. 

При подаване на волеизявлението за приемане на Търговото предложение, акционерите депозират при 

избрания инвестиционен посредник удостоверителните документи за притежаваните акции. За 

удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово 

признати удостоверителни документи. Волеизявлението се подава: 

А. Лично от акционерите – физически лица; Българските физически лица се легитимират пред 

инвестиционния посредник, , с документ за самоличност; Чуждестранни физически лица с 

оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната; 

Б. От законните представители на акционерите – юридически лица. Български юридически 

лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, устав, декларация за действителен 
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собственик до физическо лице съгласно ЗМИП; удостоверение или друг валиден документ, в която е 

регистрирано юридическото лице, от който е видно кои са действителните собственици на клиента, 

документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице; при 

упълномощаване- оригинал или нотарилано заверен препис на  изрично пълномощно и документ за 

самоличност на пълномощника. 

Чуждестранни юридически лица се легитимират с оригинал или нотариално заверен препис на 

регистрационния акт и устава,  декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно 

ЗМИП; удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която е 

регистрирано юридическото лице, от който е видно кои са действителните собственици на клиента, 

документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. при 

упълномощаване – оригинал или нотариално заверен препис на изрично пълномощно и документ за 

самоличност на пълномощника. 

Заявлението се подава: 1) лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено 

пълномощно; 2) чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен писмен договор за 

предоставяне на инвестиционни услуги, отговарящ на изискванията на чл.24, ал.1 от Наредба №38 на 

КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (НИДИП) и при който 

акционерите са подали писменото волеизявление за приемане на Търговото предложение и 

удостоверителните документи за притежаваните акции; 3) чрез инвестиционен посредник, с който 

акционерът има сключен договор за управление на индивидуален портфейл. 

При подаване на волеизявлението за приемане до ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД чрез инвестиционен 

посредник се изисква декларация от инвестиционния посредник, че е снета самоличността на акционера 

и неговия пълномощник (в случай на подаване на волеизявлението чрез пълномощник) съгласно 

правилата, споменати по-горе. Към изявлението на търговото предложение се прилагат и 

удостоверителните документи за притежаваните безналични акции от капитала на “Арома” АД – 

депозитарна разписка или друг документ, удостоверяващ наличието и собствеността върху акциите. В 

случаите, в които акционер подава заявление за приемане директно до ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД, и 

когато правилника на „Централен депозитар” АД го изисква, ще се изисква и попълване на нареждане за 

прехвърляне на ценните книжа на приемащия акционер по негова подсметка при ИП „ЕЛАНА Трейдинг” 

АД. 

 

10.2. МЯСТО, КЪДЕТО ПРИЕЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО АКЦИОНЕРИ ПОДАВАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 

НЕГОВОТО ПРИЕМАНЕ И ДЕПОЗИРАТ УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ: 

Писмените заявления и документите се приемат в офисите на всички инвестиционни посредници (които 

на свой ред предават обобщена информация към ИП „ЕЛАНА Трейдинг” чрез форма-образец), или 

директно на адресите на Центровете за обслужване на клиенти на ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД: 

 

Център за обслужване на клиенти - "Софарма Бизнес 

Тауърс" - София  

Софарма Бизнес Тауърс, ул.“Лъчезар Станчев“ 5, /до 

КАТ/, Кула Б, партер 

Телефони: (02) 810 00 65, Факс: (02) 958 15 23  

Е-mail: info@elana.net  

Инвестиционен център ЕЛАНА - "Раковски" – София 

София 1000, ул. "Г.С. Раковски " № 96 - до Театър 

Българска армия и близо до ъгъла на 

ул.Г.С.Раковски"с бул."Цар Освободител".   

Телефони: (02) 810 00 60, 810 00 61, 810 00 62 

E-mail: info@elana.net  

  

mailto:info@elana.net
mailto:info@elana.net
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Инвестиционен център ЕЛАНА - Пловдив  

Пловдив 4000, ул. "Хан Кубрат" 1, Делови Център 

Пловдив (партер) 

Телефони: (032) 626 428, (032) 275 657  

Е-mail: plovdiv@elana.net  

Инвестиционен център ЕЛАНА - Варна  

Варна 9000, бул. "Сливница" 8 

Телефони: (052) 608 241, (052) 608 243, Факс: (052) 608 

242  

Е-mail: varna@elana.net  

Инвестиционен център ЕЛАНА - Плевен  

Плевен 5800, Бизнес център "Престиж", ул. "Св. св. Кирил 

и Методий" №18, партер 

Телефони: (064) 840 114, (0887) 556 669  

Е-mail: pleven@elana.net  

Инвестиционен център ЕЛАНА - Шумен  

Шумен 9700, ул. "Рафаил Попов "2 

Телефони: (054) 800536; 800535; 862260 

Факс: (054) 800 536  

Е-mail: shumen@elana.net  

Инвестиционен център ЕЛАНА - Русе  

Русе 7000, ул. "Воден" 12 

Телефон: (082) 825 814 

Е-mail: ruse@elana.net  

Инвестиционен център ЕЛАНА-Бургас  

Бургас 8000, ул. "Лермонтов" 32 

Телефони: (056) 825 238, (056) 700 704 

Е-mail: burgas@elana.net  

Инвестиционен център ЕЛАНА-Добрич 

Добрич 9300, ул. "Д-р Константин Стоилов" 5, ет. 2, офис 1 

Телефон: (0888) 618 804 

Е-mail: dobrich@elana.net 

За повече информация: www.elana.net  

 

10.3. ВРЕМЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В РАМКИТЕ НА СРОКА НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Време на приемане на заявления в рамките на търговото предложение от упълномощения инвестиционен 

посредник ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД - всеки работен ден от 9.00-16.00 часа. При приемане на 

търговото предложение чрез друг инвестиционен посредник – според работното време с клиенти на 

избрания посредник – според работното време с клиенти на избрания посредник. 

 

10.4. СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ  

Търговият Предложител заплаща цената на акциите на приелите предложението акционери, съответно 

извършва необходимите действия за прехвърляне на издадените от него акции в случаите на замяна в 

срок до 7 (седем) работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението. 

Сделката за придобиване на акции на “Арома” АД в резултат на приемане на търговото предложение се 

счита за сключена към момента на изтичането на срока за приемане на предложението - съответно на 

удължения срок по чл.155, ал.4 от ЗППЦК (ако има такъв) или на удължения срок по чл.21, ал.2 и 3 от 

Наредба №13 (в случай на конкурентно търгово предложение). Лице, приело търговото предложение има 

право да оттегли приемането си във всеки момент до изтичането на срока за приемане на предложението. 
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10.5. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ 

Придобитите в резултат на Търговото предложение акции се заплащат от ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД за 

сметка на Предложителя в срок до 7 работни дни след сключване на сделката съгласно т.10.4. Цената на 

придобитите акции на приелите предложението чрез друг инвестиционен посредник акционери се 

заплаща от ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД по обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични 

средства на инвестиционния посредник, приел от акционера изявлението за приемане на търговото 

предложение и удостоверителните документи за притежаване на акциите. 

Цената на придобитите акции на приелите предложението чрез ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД акционери се 

заплаща по обща банкова сметка за съхранение на клиентски парични средства на ИП „ЕЛАНА 

Трейдинг” АД с IBAN: BG70BPBI79421032765004, BIC: BPBIBGSF при Юробанк България АД. 

След заверяване на банковата сметка на съответния инвестиционен посредник, приел заявлението за 

приемане на търговото предложение, акционерът може да получи дължимите му суми или по посочена 

от него в заявлението за приемане банкова сметка, или в брой при спазване на нормативно установените 

ограничения. 

Разплащанията с акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, се 

извършват чрез съответната банка депозитар или банка попечител. 

Правото на акционерите да получат цената на акциите се погасява след изтичане на общия 5-годишен 

давностен срок. 

Цената на акциите на акционерите, приели търгово предложение, които не са посочили банкова сметка в 

заявлението за приемане, се заприходява по тяхна аналитична счетоводна сметка при съответния 

инвестиционен посредник и се заплаща на лицето при явяването му в офиса на посредника при спазване 

на ограниченията за разплащания в брой или при посочване от акционера на банкова сметка. 

Заприходяването на средствата по посочена банова сметка или по аналитична счетоводна клиентска 

сметка при съответен инвестиционен посредник е достатъчно основание за констатиране за заплащане на 

цената по Търговото предложение. В случая на средства по аналитична счетоводна клиентска сметка 

съответният клиент не е обвързан с давностен срок за своето явяване и даване на указания за 

разпореждането с тези средства. Средствата по аналитична счетоводна клиентска сметка са собственост 

на клиента, титуляр на тази сметка и същия може да се разпореди с тях без отчитане на давностен срок 

във връзка със сделката по Търговото предложение. 

 

10.6. РАЗХОДИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИЕЛИ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Комисионата, която ще се удържа от акционерите във връзка с подаването на изявлението за приемане на 

Търговото предложение ще зависи от тарифата или от предвидените комисиони на инвестиционния 

посредник, чрез който се подава волеизявлението за приемане. Комисионата на упълномощения 

инвестиционен посредник ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД, събирана от приелите директно при него 

Търговото предложение акционери, ще бъде в размер на 1% (но не по-малко от 10 лв. за всяка сделка) 

върху сумата на сделката (или според преференциалните условия на таксуване, в случай, че такива са 

предоставени на  клиента по вече сключен клиентски договор с „ЕЛАНА Трейдинг” АД). 

 

 

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИЯ РЕД, В СЛУЧАЙ ЧЕ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ 

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ 

След публикуването му, Търговото предложение не може да бъде оттеглено от търговия предложител, 

освен по реда и условията на чл.155, ал.1 от ЗППЦК и чл.38, ал.1-6 от Наредба №13 – когато 

предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на 

предложителя; не е изтекъл срока за приемането му и е налице одобрение от страна на КФН. В 7-дневен 
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срок от уведомяването за издаденото одобрение от КФН, Предложителят публикува в първоначално 

посочените по т.15 два централни ежедневника съобщение за оттегляне на Предложението. 

Не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за приемане на конкурентно търгово предложение (ако 

има такова), съгласно чл.38, ал.7 във връзка чл.39 от Наредба №13, Предложителят може да оттегли 

настоящото Търгово предложение чрез приемане на конкурентното, като регистрира оттеглянето в КФН 

и уведоми за оттеглянето управителния орган на “Арома” АД, „БФБ – София” АД, представителите на 

своите служители или служителите, когато няма такива представители, ИП „Елана Трейдинг” АД и 

„Централен Депозитар” АД. В този случай, до края на работния ден, следващ регистрацията и 

уведомяването по предходното изречение, търговият Предложител публикува съобщение за оттеглянето 

на Търговото предложение във вестниците по т.15 (вестниците „Новинар“ и „Сега“). 

В тридневен срок от получаването на уведомлението от КФН за издаденото одобрение за оттегляне на 

Търговото предложение, съответно от уведомлението от Търговия Предложител за оттегляне на 

Предложението чрез приемане на конкурентно търгово предложение, ИП „Елана Трейдинг” АД и 

„Централен Депозитар” АД осигуряват условия за връщането на депозитарните удостоверителни 

документи за акциите на приелите предложението акционери. В този случай, всеки акционер на “Арома” 

АД, приел предложението, или негов изрично упълномощен пълномощник може да получи депозираните 

удостоверителни документи в офисите на инвестиционния посредник, чрез който е подал 

волеизявлението за приемане на търговото предложение, всеки работен ден от 9.00-16.00 часа. 

Връщането става срещу представяне на молба (свободен текст), документ за самоличност, удостоверение 

за актуално състояние от Агенцията по вписванията – за юридическите лица, както и нотариално 

заверено изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със 

срок. 

 

 

12. ВЪЗМОЖНОСТИ ВЕЧЕ ПРИЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ОТ ПРИЕЛИЯ ГО АКЦИОНЕР, 

СЪГЛАСНО ЧЛ.156, АЛ.1 ОТ ЗППЦК 

Приемането на Търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер на “Арома” АД (или негов 

пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно), само преди изтичане на определения 28-

дневен срок за приемане на Търговото предложение, съответно на удължения срок по чл.155, ал.4 от 

ЗППЦК (ако има такъв) или по чл.21, ал.2 и 3 от Наредба №13 (ако има публикувано конкурентно 

търгово предложение). Приемането на Търговото предложение може да бъде оттеглено с подаване на 

изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането (по образец). При подаване на валидно 

писмено волеизявление за оттегляне на приемането на Търговото предложение, депозираните 

удостоверителни документи за притежаваните акции от капитала на “Арома” АД се връщат веднага на 

първоначално приелия предложението акционер, съответно на негов пълномощник, овластен с 

нотариално заверено изрично пълномощно. Писмените волеизявления се подават в офисите на 

инвестиционния посредник, в който акционера е направил волеизявление за приемане, а 

инвестиционният посредник от своя страна предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на 

„Елана Трейдинг” АД. Връщането на депозираните удостоверителни документи става срещу представяне 

на документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация – за юридическите лица, 

както и нотариално заверено изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не 

е ограничено със срок. 

След изтичане на срока за приемане на предложението по т.7, акционерът не може да оттегли писменото 

си изявление за приемане на предложението и сделката за покупко-продажба на акции, в резултат на 

Търговото предложение, се счита за сключена. 
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13. МЯСТО, КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И ЗА 

ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящото предложение на Димитър Луканов е достъпно за всеки от акционерите на “Арома” АД на 

електронната страница в Интернет (web-site) на упълномощения инвестиционен посредник „Елана 

Трейдинг” АД: www.elana.net. Копие на хартиен носител може да бъде предоставено при поискване, във 

всеки от инвестиционните центрове на „Елана”, посочени по т. 10.2. 

 

14. ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ИЗВЪН 

СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА АКЦИИТЕ 

Общата сума на разходите на Предложителя по осъществяването на настоящото Търгово предложение 

(извън средствата предвидени за закупуване на акции), възлиза на 12 000 лв., в това число за 

възнаграждение на инвестиционния посредник, такси за регистрация в „БФБ – София” АД и „Централен 

Депозитар” АД, както и за необходимите публикации на предложението в два централни ежедневника. 

 

15. ДВА ЦЕНТРАЛНИ ЕЖЕДНЕВНИКА, В КОИТО ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПУБЛИКУВА ТЪРГОВОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СТАНОВИЩЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО - ОБЕКТ НА 

ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО И РЕЗУЛТАТА ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Съгласно изискванията на ЗППЦК, Търговият Предложител Димитър Луканов ще публикува настоящото 

Търгово предложение, включително становището на Съвета на директорите на “Арома” АД, както и 

резултата от предложението в следните два централни ежедневника: в. „Новинар” и в. „Сега”. 

 

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ 

ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД 

Въпросите, свързани с предложената цена, отправянето на настоящото търгово предложение, 

съдържанието на този документ и неговото публикуване, информацията, разкривана на служителите на 

“Арома” АД и всички други въпроси, свързани и/или произтичащи от договора, сключван от търговия 

Предложител и акционерите с приемането на предложението, се уреждат от ЗППЦК и приложимото 

българско законодателство. 

В юрисдикцията на българския съд е решаването на всички спорове, които биха могли да произтекат или 

да са във връзка с Търговото предложение. 

 

17. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ПО ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИМАТ 

СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Търговият Предложител счита, че не съществуват други обстоятелства или документи, които имат 

съществено значение за осъществяване на търговото предложение. 

http://www.elana.net/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СДЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ НА „АРОМА“ АД ОТ СТРАНА НА ДИМИТЪР ЛУКАНОВ 

ВИД ОПЕРАЦИЯ ДАТА И ЧАС ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ КОЛИЧЕСТВО 

ПОКУПКА 26.11.2010 30.11.2010 610 000 

ПОКУПКА 24.06.2011 28.06.2011 20 000 

ПОКУПКА 14.11.2011 16.11.2011 205 983 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

СДЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ НА „АРОМА“ АД ОТ СТРАНА НА HARISSON MANAGEMENT 

ВИД ОПЕРАЦИЯ ДАТА И ЧАС ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ КОЛИЧЕСТВО 

ПОКУПКА 29.01.2004 02.02.2004 2 544 900 

ПОКУПКА 24.03.2008 26.03.2008 5 089 800 

ПРОДАЖБА 02.06.2010 04.06.2010 5 000 

ПРОДАЖБА 03.06.2010 07.06.2010 676 850 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

СДЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ НА „АРОМА“ АД ОТ СТРАНА НА ЛУКАН ЛУКАНОВ 

ВИД ОПЕРАЦИЯ ДАТА И ЧАС ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ КОЛИЧЕСТВО 

ПОКУПКА 03.06.2010 07.06.2010 3 901 

ПОКУПКА 04.06.2010 08.06.2010 676 850 

ПОКУПКА 06.01.2011 10.01.2011 535 000 

ПОКУПКА 06.11.2012 08.11.2012 4 484 441 

ПОКУПКА 29.05.2013 31.05.2013 60 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

СДЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ОТ СТРАНА НА „АРОМА“ АД  

ВИД ОПЕРАЦИЯ ДАТА И ЧАС ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ 

ЕДИНИЧНА 

ЦЕНА НА 

ПРИДОБИВАНЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПОКУПКА 21.12.2012 23.12.2012 0.397 880 

ПОКУПКА 21.12.2012 23.12.2012 0.398 81 625 

Обратното изкупуване на собствени акции е резултат от решение на ОСА на „Арома“ АД от 29.06.2012г., 

с което на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, се взема решение за обратно изкупуване 

на акции от капитала на Дружеството при следните условия: 

 Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, 

издадени от дружеството; 

 Срок за извършване на изкупуването – до 1 година, считано от деня следващ датата на 

оповестяване по реда на чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК.  

 В случай, че в определения срок не се изкупи максималния брой акции, общото събрание 

овластява Съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок. 

 Цена на обратно изкупуване:  

- минимална цена: 0,05 лв. за 1 акция; 

- максимална цена: 0,70 лв. за 1 акция. 


