
 

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВСИЧКИ АКЦИИ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ  

В „МОМИНА КРЕПОСТ“АД 

 

“СОФАРМА” АД КАТО АКЦИОНЕР ПРИТЕЖАВАЩ ПРЯКО 1 354 461 БРОЯ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 80.09 НА СТО ОТ 

ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОМИНА КРЕПОСТ” АД ОТПРАВЯ ТЪРГОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 149 АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА 

ВСИЧКИ АКЦИИ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ В “МОМИНА КРЕПОСТ” АД. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА  НА ДАННИТЕ В ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

24.03.2015Г. 

На основание чл. 149 ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) “Софарма” АД 

(Предложителят или Търговият Предложител) отправя настоящото търгово предложение (Търговото предложение) 

за закупуване на акциите на останалите акционери в “Момина Крепост” АД. 

Търговият Предложител притежава пряко общо 1 354 461 броя акции, представляващи 80.09% от капитала и от 

гласовете в общото събрание на акционерите на “Момина Крепост” АД.  

1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ  

1.1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ И НЕГОВИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

“Софарма” АД е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, 

регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 831902088, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район р-н Надежда, ул. „Илиенско шосе“ No 16, телефон: +359 (2) 8134200, електронен адрес: 

mail@sopharma.bg и електронна страница: www.sopharma.bg. Предмет на дейност на дружеството е: производство на 

медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и чужбина, научно-изследователска дейност в 

областта на фитохимията, химията и фармацията. 

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

търговия Предложител. 

1.2. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛЕН ОРГАН НА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛОЖИТЕЛ  

“Софарма” АД се управлява от Съвет на директорите в състав: 

 Огнян Иванов Донев, Изпълнителен директор, живущ в гр. София, бул. Черни връх 18, Вх. Б, ет.9, ап.33; 

 Весела Любенова Стоева, член на СД, живуща в гр. София, с. Панчарево, ул. Асен Киселинчев 54; 

 Александър Викторов Чаушев, член на СД, живущ в гр. София, ул. Купените 20, ет.5, ап.19; 

 Огнян Кирилов Палавеев, член на СД, живущ в гр. София, ул. Беловодски път 64; 

 Андрей Людмилов Брешков, член на СД, живущ в гр. София, ул. А.П. Чехов 41 

Представителство: При спазване разпоредбите на българското законодателство и клаузите на устава на дружеството, 

право да представлява или да обвързва дружеството има изпълнителния/те директор/и. Към датата на този документ 

единствен представляващ “Софарма” АД е г-н Огнян Донев. 

Членовете на Съвета на директорите на Търговия предложител „Софарма“ АД не притежават акции на „Момина 

Крепост“ АД. 

1.3. ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ИЛИ МОГАТ ДА УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕГО   

“Софарма” АД е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти при 

Комисията за финансов надзор. “Софарма” АД е с капитал в размер на 134 797 899 лв., разпределен в 134 797 899 

броя безналични акции. Към датата на този документ, следните дружества притежават повече от 5% от капитала на 

“Софарма” АД: 

 „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 

831915121, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Позитано 12, притежаващо 33 348 500 броя 

акции, представляващи 24.74% от капитала на “Софарма” АД; 

 „Телекомплект Инвест“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 

201653294, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Славейков 9, притежаващо 26 948 052 броя 

акции, представляващи 19.99% от капитала на “Софарма” АД; 
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 „Ромфарм Компани“ ООД , вписано в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 

200732874, със седалище и адрес на управление: гр. София – ул. Боян Дамянов № 7, притежаващо 24 313 

355 броя акции, представляващи 18.04% от капитала на “Софарма” АД; 

 „Телсо“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 131176385, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Позитано № 12, притежаващо 7 132 057 броя акции, 

представляващи 5.29% от капитала на “Софарма” АД. 

Г-н Огнян Донев е мажоритарен акционер в „Донев Инвестмънтс Холдинг“ АД и има възможността да осъществява 

контрол над това дружество. В тази връзка г-н Донев притежава непряко 33 348 500  броя акции, представляващи 

24.74% от капитала на “Софарма” АД. 

До колкото е известно на предложителя, няма други лица, които да притежават пряко, непряко или чрез свързани 

лица повече от 5% от капитала на “Софарма” АД и няма лица, които да контролират Предложителя. 

До колкото е известно на предложителя, няма споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на 

Предложителя. 

1.4. СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ 

На управителния орган на търговия предложител не е известно да има споразумения за упражняване на правото на 

глас или за следване на обща политика в управлението на “Софарма” АД. 

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 

“Момина Крепост” АД със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Велико Търново, гр. 

Велико Търново 5000, ул. „Магистрална“ No 23, с предмет на дейност: разработка, внедряване и производство на 

медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина, бластова и шприцова продукция за промишлеността, 

селското стопанство и бита; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност; транспортна дейност в страната и 

чужбина; представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми; друга дейност, 

незабранена от закона. Дружеството има следните координати за връзка: адрес, идентичен на адреса на управление, 

тел: 062 / 62 15 04, факс: 062 / 63 69 71; електронен адрес (e-mail) mail@mkrepost-bg.com, интернет адрес (web-page): 

www.mkrepost-bg.com.  

Капиталът на “Момина Крепост” АД е 1 691 184 лв., разпределен в 1 691 184 броя обикновени, поименни, 

безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с номинал от 1 лв, представляващи един клас обикновени 

акции. “Момина Крепост” АД няма издадени различни класове акции. 

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

Предложителят “Софарма” АД притежава пряко 1 354 461 броя обикновени, безналични акции с право на глас, 

представляващи 80.09% от капитала и от гласовете в общото събрание на “Момина Крепост” АД. Всяка обикновена 

акция дава на Предложителя право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с 

номиналната й стойност. Предложителят е придобил посочените по-горе акции съгласно Приложение №1 по-долу, 

неразделна част към настоящия документ. 

“Софарма” АД, в качеството си на търгов предложител заявява, че не притежава 336 723 броя акции, представляващи 

19.91% от общия брой обикновени акции с ISIN код BG11MOVEAT12 и от гласовете в Общото събрание на 

“Момина Крепост” АД и отправя настоящото Предложение към останалите притежатели на обикновени акции на 

“Момина Крепост” АД с цел тяхното придобиване.  

ДАННИ ЗА СВЪРЗАНИТЕ С ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЛИЦА И ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 149, АЛ.2 ОТ ЗППЦК, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ НА „МОМИНА 

КРЕПОСТ“ АД: 

„Софарма Трейдинг“ АД, ЕИК: 103267194, седалище: София 1756, р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев  5, 

Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, http://www.sopharmatrading.bg/, тел: +359 28133 661, факс:+359 28133 666, 

mailto:inv_banking@elana.net
http://www.elana.net/
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office@sopharmatrading.bg, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с лекарствени средства и 

санитарохигиенни материали, транспортна и спедиционна дейност, строителство и обзавеждане на недвижими 

имоти с цел продажба, всички други сделки, незабранени от закона.  

„Софарма Трейдинг“ АД има едностепенна система на управление, като съвета на директорите е в състав: 

 Димитър Георгиев Димитров - гр.София, ж.к. Младост 1, бл. 27, вх.1, ет.9, ап.68 

 Александър Калоферов Райчев – гр.София, бул Дондуков № 97 

 Огнян Иванов Донев - гр.София, бул.”Черни връх” № 18, вх.Б 

Към датата на това предложение „Софарма Трейдинг“ АД притежава 8 189 броя акции на „Момина Крепост“ АД, 

представляващи 0.48% от капитала на Дружеството. 

„Софарма Трейдинг“ АД е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти при 

Комисията за финансов надзор. “Софарма” АД е с капитал в размер на 32 905 009 лв., разпределен в 32 905 009 броя 

безналични акции. Към датата на този документ, следните дружества притежават повече от 5% от капитала на 

“Софарма Трейдинг ” АД: 

 „Софарма“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 831902088, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Надежда, ул. „Илиенско шосе“ No 16, притежаващо 

23 637 154 броя акции, представляващи 71.8% от капитала на “Софарма Трейдинг” АД; 

До колкото е известно на предложителя, няма други лица, които да притежават пряко, непряко или чрез свързани 

лица повече от 5% от капитала на “Софарма Трейдинг” АД.  

До колкото е известно на предложителя, няма споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на 

„Софарма Трейдинг“ АД. 

5. ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА НА АКЦИЯ ОТ СТРАНА НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ 

“Софарма” АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в “Момина Крепост” АД по цена на една акция 

в размер на 3.400 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 

3.400 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, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, 

ал. 2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението. 

 Най-високата цена на една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, 

ал. 2 ЗППЦК в случай на придобити акции при увеличаване на капитала на Дружеството. Капиталът на 

Дружеството е увеличен през месец август 2008 г. за сметка на допълнителните резерви чрез издаване на нови 

1 409 320 броя акции. Нито предложителят, нито свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК са 

заплащали емисионна стойност за акциите, получени при това увеличаване на капитала на “Момина Крепост” 

АД. Дружеството няма извършени други увеличения на капитала. 

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 3.400 лв. и е най-високата цена за една акция на 

“Момина Крепост” АД, платена от търговия Предложител, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 

2 от ЗППЦК за последните 6 месеца е в размер на 3.400 лв.  

 Изчислената справедлива цена на акциите е в размер на 3.242 лв.  
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 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 “МОМИНА КРЕПОСТ” АД 

  

Акциите на “Момина Крепост” АД се търгуват на сегмент акции „Standard“, на пода на „Българска Фондова Борса – 

София” АД. Общият обем на търгуваните акции за последните три месеца – от 20.12.2014 г. до 20.03.2015 г. е 471 

918 бр. акции, а среднодневния обем е 8 279 (при 57 сесии на търговия). Акционерния капитал на „Момина Крепост” 

АД е разпределен в 1 691 184 броя акции, и при дневно ограничение в Наредба №41 от 0.01% това прави изискване 

за търговия на 169 броя акции дневно. Дневният оборот на акциите на „Момина Крепост” АД са значително над 

изискването на Наредба №41, затова и 50% от предложената от търговия Предложител цена е съставена от цената на 

затваряне. При изчислението на средната претеглена цена на акциите на “Момина Крепост” АД, за периода 

20.12.2014 г. до 20.03.2015г., са отчетени всички сделки с акциите на Дружеството (за посочения период няма сделки 

извънборсов пазар): 

ТАБЛИЦА 2: ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ НА “МОМИНА КРЕПОСТ” АД 

 

Търговият предложител няма информация дали има взето решение от компетентните органи на „Софарма Трейдинг“ 

АД, чрез което „Софарма“ АД притежава непряко или чрез свързани лица акции в “Момина Крепост” АД, за 

приемане на търговото предложение. 

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 20.03.2015г. 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. 

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 “Момина Крепост” 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.  

Ограниченията по чл.151а от ЗППЦК не са договорени в споразумение между акционерите на “Момина Крепост” АД 

или между Дружеството и негов акционер. Хипотезата по чл. 151а, ал. 3 от ЗППЦК не е налице. 

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 („Капитал Дейли“ и „Сега“). Предложителят 

Оценъчен метод
Цена за една 

акция в лв.
Тегло

Претеглена цена 

за една акция в 

лв.

Цена на затваряне към 19.03.2015 г. 3.300 50% 1.650

Средна цена от метода на дисконтираните парични потоци 3.497 20% 0.699

Нетна стойност на активите 2.966 15% 0.445

Пазарни множители на дружествата-аналози 2.983 15% 0.448

Справедлива стойност на една акция 100% 3.242

3.011 лв.

471 918 бр.

 3.300 лв.

3.400 лв.

Среднопретеглена цена на акциите за последните три месеца - 20.12.2014 - 20.03.2015

Брой изтъргувани акции на регулиран пазар за периода 20.12.2014 г. до 20.03.2015 г.

Цена на затваряне към 19.03.2015 г.

Най-висока цена за една акция, заплатена от търговия предложител и от свързаните с него лица по чл. 

149, ал. 2 от ЗППЦК през последните шест месеца преди регистрацията на настоящото предложение
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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 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 („Капитал 

Дейли“ и „Сега“) за публикуване на търговото предложение. Промените в търговото предложение, включително 

удължаване на срока за приемането му, не могат да бъдат публикувани по-късно от 10 дни преди изтичането на 

първоначално определения срок за приемането му. 

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 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. 

8. УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАЛИ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ ЩЕ ПОЛЗВА 

СОБСТВЕНИ ИЛИ ЗАЕМНИ СРЕДСТВА 

Търговият Предложител „Софарма“ АД ще финансира придобиването на обикновените акции, чрез заемни средства. 

Наличието на необходимия ресурс се удостоверява от Предложителя с банкова референция, издадена от „Банка 

ДСК“ ЕАД на 20.03.2015 г., с което банката удостоверява, че Предложителя има сключен договор за кредит 

овърдрафт, който към 20.03.2015 г. има свободни да усвояване 3 354 661.80 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 “Момина Крепост” АД 

и/или на „Софарма“ 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 “Момина Крепост” АД и/или 

„Софарма“ АД в срок от една година от сключването на сделката. Отчитайки несигурната бизнес среда при 

прогнозирането на финансовите резултати в рамките на следващите години, търговият Предложител ще прецени 

дали да предприеме стъпки към увеличение на капитала на Дружеството след изтичането на тази една година. 

Крайното решение ще зависи от преобладаващите пазарни условия и перспективите за развитие на “Момина 

Крепост” АД. 

9.3. ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ТЕКУЩАТА И СЛЕДВАЩАТА 

ФИНАНСОВА ГОДИНА 

През текущата и следващата финансови години Предложителят „Софарма“ АД като основен акционер на “Момина 

Крепост” АД поставя като основни приоритети пред Дружеството от групата увеличаване на постигнатия пазарен 

дял най-вече в чужбина и възстановяване износа към бившите съветски републики. 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 и на Предложителя. 

През текущата и следващата финансови години основната дейност на Предложителя ще се запази непроменена, а 

финансовата стратегия ще бъде свързана с управлението на “Момина Крепост” АД и другите дружества от групата 

на „Софарма“ АД с цел запазване и подобряване на резултатите от дейността им.  

9.4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ 

„Момина крепост“ АД и “Софарма” АД са с едностепенна система на управление. Съветите на директорите се 
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състоят съответно от трима и петима членове, избрани на Общото събрание на акционерите. Не се предвиждат 

промени в състава на управителния орган на двете дружества. 

Търговият Предложител не предвижда промени в условията по трудовите договори и числеността на персонала на 

“Момина Крепост” АД и “Софарма” АД. В този смисъл не се очаква Търговото предложение да окаже въздействие 

върху служителите на “Момина Крепост” АД и “Софарма” АД. 

9.5. ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ 

„Момина крепост“ АД и “Софарма” АД разпределят дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, 

Търговския закон и Устава на дружеството (глава осма от Устава на „Момина Крепост“ АД и чл.30 от Устава на 

„Софарма“ АД), 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. 

“Софарма” АД не предвижда бъдещо разпределение на дивиденти, като бъдещият положителен финансов резултат 

на “Момина Крепост” АД ще бъде използван за реинвестиции в основната му дейност.  

Бъдещият положителен финансов резултат на “ Софарма” АД ще бъде използван за дивиденти, резерви и 

реинвестиции в основната дейност. 

9.6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО 

НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА 

Не се очаква настоящото Търгово предложение да окаже въздействие върху служителите на “Момина Крепост” АД и 

“Софарма” АД. Не се предвижда смяна на мястото на дейност на “Момина Крепост” АД и “Софарма” АД. 

9.7. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА “МОМИНА КРЕПОСТ” АД 

РЕЗЮМЕ 

“Момина Крепост” АД е един от малкото български производители на медицинските изделия. Дружеството 

произвежда и стоки за промишлеността и бита, но основната му дейност е производството на кръвопреливни и 

инфузионни системи; спринцовки двусъставни и трисъставни, и инжекционни игли; сонди, катетри и дренажи; 

уринаторни торби и урологични катетри; кислородни маски и назални катетри, шпатули и клампи; полиетиленови 

ръкавици, спекулуми, калцуни; еднократно медицинско облекло и бельо от НТТ, включващо: хирургично облекло, 

халати за посетители, предпазно и работно облекло за фармацевтичната и за хранително - вкусовата промишленост, 

шапки, бонета, маски, калцуни къси и тип ботуши. Дружеството предлага и стерилни комплекти от НТТ, включващи 

операционно облекло, постелъчно бельо, шапки, маски и др. Контейнерите за биологични отпадъци са удобни, 

практични, със стабилно затваряне и са пригодени за унищожаване чрез изгаряне в инсенератор. 

Продуктовата гама на “Момина Крепост” АД за стоки за бита и промишлеността включва: туби  с обем от 3, 5 10 и 

20 л., бидони 8, 25, 50, 65, 100, 120 и 170 л. Тези продукти се произвеждат с широка гърловина, удобни и практични в 

домакинството, винопроизводството  и промишлеността. Изделията се произвеждат  от материали, годни за контакт 

с храни. 

В допълнение Дружеството произвежда за строителните предприемачи пощенски кутии за бърз и лесен монтаж. 

Изработват се в два пастелни цвята, комплектувани са с ключалка, осигуряваща защита на кореспонденцията. 

Дружеството произвежда и няколко вида фиксатори за арматура, намиращи голямо приложение в строителството. 

“Момина Крепост” АД ще продължи да произвежда качествени продукти, докато се опитва да покрие цялостния 

спектър от медицински консумативи.  

ОПИСАНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН  

“Софарма” АД е от водещите фармацевтични производители в България, известен със създаването на 

висококачествени лекарствени продукти.  

Стратегията на “Софарма” АД за “Момина Крепост” АД ще бъде изпълнявана от мениджмънта на “Момина 

Крепост” АД, и включва поддържане и нарастване на съществуващия пазарен дял и възстановяване на износа към 

бившите съветски републики. 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 съществуващото продуктово портфолио, 

включващо производството на медицински изделия и консумативи, както и на съпътстващите продукти за дома и 
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бизнеса. 

От своя страна, ключовите краткосрочни цели на “Софарма” АД включват: модернизация на съществуващите 

съоръжения, въвеждане на нови продукти на вътрешния пазар, разширяване на позициите в балтийските страни, 

Балканите, Турция и други нови пазари; изграждане на допълнителни производствени мощности; учредяване на нови 

представителства; регистрация на продукти на традиционните пазари на ЕС.  

Основните цели на Предложителя са свързани с постигането на продължаващ ръст на печалбата за акционерите. 

Това ще бъде постигнато чрез последователно въвеждане на нови фармацевтични продукти на всички пазари на 

“Софарма” АД, с цел разширяване на продуктовото портфолио, осигуряване на значителна пазарна позиция и 

подобряването на настоящето му присъствие на експортните пазари. 

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; Физическите лица се легитимират пред инвестиционния 

посредник, включително пред ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД, с документ за самоличност; чуждите граждани с 

оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в страната;  

 Б. От законните представители на акционерите – юридически лица, чрез изрично упълномощено лице с 

нотариално заверено пълномощно или 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, както и чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен договор за управление на 

индивидуален портфейл. Законните представители на юридическите лица – с удостоверение за актуално правно 

състояние и документ за самоличност; пълномощниците – с нотариално заверено изрично пълномощно и документ 

за самоличност. Към волеизявлението се прилагат: 

 за акционерите – български юридически лица: оригинал или нотариално заверено копие на актуално 

удостоверение за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията или от съответния друг 

приложим регистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на волеизявлението (за 

дружествата, които не са пререгистрирани в търговския регистър при Агенцията по вписванията – оригинал или 

нотариално заверено копие на Удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца 

преди датата на подаване на волеизявлението);  

 за акционерите – чуждестранни юридически лица: копие от регистрационния акт на съответния чужд език, 

легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; 

дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го 

представляват. При подаване на изявлението чрез пълномощник, се прилагат оригинал на нотариално завереното 

изрично пълномощно, копие от документа за самоличност на пълномощника и документите, изброени по-горе в 

съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно юридическо лице). 

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 “Момина Крепост” 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 
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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  

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 в срок до 7 (седем) 

работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението. 

Сделката за придобиване на акции на “Момина Крепост” 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 

mailto:info@elana.net
mailto:info@elana.net
mailto:plovdiv@elana.net
mailto:varna@elana.net
mailto:pleven@elana.net
mailto:shumen@elana.net
mailto:ruse@elana.net
mailto:burgas@elana.net
mailto:dobrich@elana.net
http://www.elana.net/
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конкурентно търгово предложение). Лице, приело търговото предложение има право да оттегли приемането си във 

всеки момент до изтичането на срока за приемане на предложението. 

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 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 “Момина Крепост” АД, „БФБ – София” АД, представителите на своите служители или 
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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 

„Капитал Дейли” 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 “Момина Крепост” 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. В случая на акционер, приел 

предложението през ИП „Елана Трейдинг” АД връщането може да бъде извършено 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 “Момина Крепост” 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 “Момина Крепост” 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. 

13. МЯСТО, КЪДЕТО ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ СА ДОСТЪПНИ ЗА 

АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, И КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ И 

ЗА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

“Софарма” АД е публично дружество, което към датата на изготвяне на настоящото търгово предложение се търгува 

на пода на БФБ-София. Допълнителна информация за “Софарма” АД, както и копие от учредителния му акт, 

заинтересованите лица могат да получат от електронната страница на Предложителя, от електронната страница на 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията и на тези на Комисията за Финансов Надзор и БФБ-София. 

Настоящото предложение на “Софарма” АД е достъпно за всеки от акционерите на “Момина Крепост” 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 20 000 лв., в това число за възнаграждение на 

http://www.elana.net/
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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 “Софарма” АД ще публикува настоящото Търгово 

предложение, включително становището на Съвета на директорите на “Момина Крепост” АД, както и резултата от 

предложението в следните два централни ежедневника: в. „Капитал Дейли” 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 “Момина Крепост” 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.  

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В НАСТОЯЩОТО 

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАННИ.  

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ “СОФАРМА” АД ОТГОВАРЯ СОЛИДАРНО С УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИП 

„ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В НАСТОЯЩОТО 

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 150 АЛ. 5 ОТ ЗППЦК 

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯТ И УПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК С ПОЛОЖЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ПОДПИСИ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ 

НАСТОЯЩОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА. 

 

СТАНОВИЩЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МОМИНА КРЕПОСТ” АД ОТНОСНО ВНЕСЕНО ОТ 

СОФАРМА АД ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 149, АЛ. 6 ОТ ЗППЦК. 

Предложената цена по коригираното търговото предложение е непроменена в съответствие с направените корекции 

и е в размер на 3,40 лв. за една акция. Представена е обосновка на предложената цена съгласно изискванията на 

ЗППЦК и Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично 

дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно 

предприятие и търгово предлагане. С оглед предвижданията за развитие на дружеството в бъдеще, считаме, че 

предложената цена е справедлива. 

Всеки акционер – адресат на предложението може да го приеме в определения в него срок, чрез подаване на 

заявление за приемане по образец. Цената на изкупените акции се заплаща от търговия предложител, чрез ИП „Елана 

Трейдинг” АД в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания за начина 

на плащане от приелия предложението акционер. 

Становището на Съвета на директорите на „Момина Крепост” АД по търговото предложение е, че то съответства на 

нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед 

развитието на дружеството в бъдеще. Считаме, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и 

наредбите по прилагането му, и е справедлива, както с оглед текущото състояние на дружеството, така и предвид 

перспективите за развитието му. 

Ние не разполагаме с информация относно съществуването на споразумения по упражняване правото на глас по 

акциите на „Момина Крепост” АД. 
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Членовете на съвета на директорите на „Момина Крепост“ АД не притежават акции от капитала на дружеството. 

Съгласно информацията, представена в коригираното търговото предложение стратегията на „Софарма" АД, която 

се изпълнява от мениджмънта на „Момина Крепост” АД е поддържане и нарастване на съществуващия пазарен дял и 

на самото дружество в посока износ към бившите съветски републики. Стратегията е ориентирана към предоставяне 

на високо качество на произвежданите продукти от компанията. 

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в състава на управителния орган и служителите на 

„Момина Крепост” АД. Не се планират съществени промени в условията по трудовите договори. Мястото на 

извършване на дейност на „Момина Крепост” АД няма да бъде променяно. 

Нашето становище е, че предложената сделка няма да доведе до съществени промени на горепосочените 

обстоятелства и като цяло върху трудовата заетост в дружеството. 

Пълният текст на търговото предложение и становището на Съвета на директорите по него са на разположение на 

акционерите в офиса на "Софарма" АД, гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" №5. 

 


