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Съобщение съгласно чл. 92а, ал. 1 от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа 

МОНБАТ АД на основание чл. 92а, ал. 1 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, уведомява 
инвеститорите относно началото на публично 
предлагане на до 30 000 (тридесет хиляди) броя 
безналични, лихвоносни конвертируеми, 
свободнопрехвърляеми и необезпечени облигации, с 
номинална и емисионна стойност от 1 000 евро 
(хиляда евро) за облигация и с обща емисионна 
стойност 30 000 000 евро (тридесет милиона евро). 
Минималният брой записани конвертируеми 
облигации, при който предлагането ще се счита за 
успешно, е 15 000 (петнадесет хиляди) конвертируеми 
облигации. 

Предлаганите конвертируеми облигации се издават на 
основание решение на Съвета на директорите(СД) на 
МОНБАТ АД, прието на заседание на СД от 10.10.2017г. 

Проспектът за първично публично предлагане на 
конвертируеми облигации от настоящата емисия е 
одобрен с Решение на КФН № 1459–E от 21.11.2017 г. 

Настоящите акционери на МОНБАТ АД имат право да 
запишат конвертируеми облигации от настоящата 
емисия, съразмерно на участието си в капитала на 
Дружеството. За да се осигури правото на акционерите 
по предходното изречение, се издават права. Срещу 
една акция се издава едно право. 

Правата се издават в полза на акционерите, 
придобили акции най-късно 7 дни след датата на 
публикуване на настоящото съобщение по чл. 92а от 
ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен 
депозитар“ АД (ЦД) открива сметки за права на 
акционерите на МОНБАТ АД, като всеки от тях има 
възможност да придобие такава част от новите 
облигации, която съответства на дела му в капитала  

Срещу всеки 1 300 права, акционерите или третите 
лица, придобили права по време на свободната 
търговия с права, имат право да запишат 1 (една) 
облигация от настоящата емисия на емисионна 
стойност 1 000 евро за облигация. 

Всяко лице, което не е акционер и желае да запише 
конвертируеми облигации от емисията, може да 
придобие права в срока за прехвърляне на правата 
или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице 
може да запише най-малко една конвертируема 
облигация и най-много такъв брой конвертируеми 
облигации, който е равен на броя на придобитите 
права, разделен на 1 300. 

Първи етап на подписката: Началната дата, от която 
започва да тече срокът за прехвърляне на правата и 

Announcement of the notice under Art. 92a, 
para. 1 of the Public Offering of Securities Act 

Monbat AD, pursuant to Art. 92a, para. 1 of the Public 
Offering of Securities Act (POSA), informs the investors 
about the beginning of a public offering of up to 30 000 
(thirty thousand) dematerialized, interest-bearing, 
convertible, freely transferable and unsecured bonds with 
an issue and nominal value of one bond in the amount of 
EUR 1 000 (one thousand) and a total issue and nominal 
value in the amount of EUR 30 000 000 (thirty million). The 
minimum number of subscribed convertible bonds, under 
which the offer shall be deemed successful, is 15 000 
(fifteen thousand) convertible bonds. 

 

The offered convertible bonds are issued on the basis of a 
decision of the Board of Directors (BoD) of MONBAT AD, 
adopted at a meeting of the BoD, dated 10.10.2017. 

The Prospectus for IPO of Convertible Bonds of this issue 
was approved by Decision of the Financial Supervision 
Commission (FSC) № 1459-E as of 21.11.2017. 

Current shareholders of MONBAT AD shall have the right 
to subscribe convertible bonds of this issue in proportion 
to the capital stock of the Company held thereby. In order 
to ensure the right of the shareholders under the 
preceding sentence shall be issued rights. One right shall 
be issued for each existing share. 

Rights shall be issued in favor of shareholders who/which 
have acquired shares at the latest 7 days after the date of 
publication of this notice under Art. 92a of the POSA. On 
the next business day, Central Securities Depository AD 
(CSD) shall open accounts for the rights of the 
shareholders of MONBAT AD and each of them shall have 
the opportunity to acquire such part of the new bonds 
corresponding to the capital stock held by the respective 
shareholder.  

For every 1 300 rights, shareholders or third parties 
who/which have acquired rights during the free trade of 
rights, shall have the right to subscribe 1 (one) bond from 
this issue at an issue price of EUR 1 000 per bond. 

Any person/entity who/which is not a shareholder and 
wishes to subscribe convertible bonds from the issue may 
acquire rights within the period for transfer of the rights 
or in the course of the open auction. Any person may 
subscribe at least one convertible bond and at the 
maximum – such a number of convertible bonds equal to 
the number of rights acquired, divided into 1 300. 
 

First stage of the subscription: The earliest date from 
which the period for the transfer of rights and the 
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записване на конвертируеми облигации е първият 
работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни 
от най-късната дата измежду датата на оповестяване 
на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК чрез 
публикация във вестник „Капитал Дейли“, на интернет 
страницата на Бюлетина на Инвестор БГ и X3 News, 
както и на интернет страниците на МОНБАТ АД, и на 
ИП „Елана Трейдинг“ АД. 

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно 
чл.112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, 
следващ изтичането на 14 дни, считано от началната 
дата за прехвърляне на права.  

Край на първия етап на подписката: Лицата, в полза 
на които са издадени права или които са придобили 
такива в срока за прехвърляне на правата, могат да 
запишат срещу тях съответния брой конвертируеми 
облигации до изтичането на крайния срок за 
прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да 
имат предвид, че всички неупражнени в този срок 
права се предлагат за продажба на служебния 
аукцион, организиран от „Българска фондова борса – 
София” АД (БФБ). 

Втори етап: Неупражнените права в срока за 
прехвърляне на правата се предлагат за продажба на 
явен аукцион, организиран от БФБ. Явен аукцион се 
организира на 5-ия работен ден след крайната дата за 
прехвърляне на правата. На него се предлагат за 
продажба всички права, които не са упражнени и 
срещу които не са записани конвертируеми облигации 
до изтичане срока за прехвърляне на правата. 

Край на втори етап и на подписката: Лицата, закупили 
права на организирания от БФБ явен аукцион, могат да 
запишат конвертируеми облигации срещу тях до 
изтичането на срока за записване на конвертируеми 
облигации. Срокът за записване на облигации изтича 
15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне 
на правата. В случай че крайният срок за записване на 
облигации изтича в неработен ден, то за крайна дата 
за записване на облигации се счита първият следващ 
работен ден. 

Не се допуска записване на конвертируеми облигации 
преди посочения начален и след посочения краен срок 
на подписката. 

Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията 
с права се извършва на БФБ, Основен пазар, сегмент за 
права. Лицата, желаещи да продадат притежавани от 
тях права, следва да подадат поръчка за продажба до 
инвестиционния посредник, при който са открити 
сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят 
права, следва да подадат поръчка за покупка до 
инвестиционния посредник-член на БФБ. За 

subscription of convertible bonds begins shall be the first 
business day following the expiration of 7 calendar days 
as from the latest date between the date of 
announcement of the notice under Art. 92a, para. 1 of the 
POSA  with publication in “Capital Daily” newspaper, on 
the Internet site of the Bulletin of Investor BG and X3 
News, as well as on the websites of MONBAT AD and 
ELANA TRADING AD. 

The latest date for transfer of the rights, pursuant to the 
provision of art. 112b, para. 4 of the POSA, shall be the 
first business day following the expiration of 14 days as 
from the earliest day for transfer of the rights. 

End of the first stage of the subscription: Persons/entities 
in favor of whom/which rights have been issued or 
who/which have acquired such rights within the period 
for the transfer of rights may subscribe the respective 
number of convertible bonds for them until expiration of 
the latest day for the transfer of rights. Investors should 
take into consideration that all rights that have not been 
exercised within this period shall be offered for sale at the 
official auction organized by the Bulgarian Stock Exchange 
- Sofia AD (BSE). 

Second stage: Rights that have not been exercised within 
the period for the transfer of rights shall be offered for 
sale at an open auction organized by BSE. An open auction 
shall be organized on the 5th business day following the 
latest date for the transfer of rights. At the auction shall 
be offered for sale all rights that have not been exercised 
and against which no convertible bonds have been 
subscribed until the expiry date for the transfer of rights. 

End of the second stage of the subscription: 
Persons/entities who/which have bought rights at the 
open auction organized by BSE may subscribe convertible 
bonds against them until the expiry date for subscription 
of convertible bonds. The term for the subscription of 
bonds shall expire 15 business days following the expiry of 
the period for the transfer of rights. In the event that the 
latest date for subscription of bonds expires on a non-
working day, the first subsequent business day shall be 
the closing date for subscription of bonds. 

No subscription of convertible bonds shall be allowed 
before the appointed earliest date and after the 
appointed latest date of the subscription. 

Terms and conditions for the transfer of rights: The 
trading of rights shall be executed on the BSE, Main 
Market, Rights Segment. Persons/entities wishing to sell 
their rights should place a sale order to the investment 
intermediary where their accounts for rights have been 
opened. Persons/entities wishing to buy rights should 
place a purchase order to the investment intermediary - 
member of the BSE. The provisions of the Central 
Depository Rules and Regulations shall apply for 
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придобиване на права по други способи (например 
замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на 
Правилника на ЦД. 

На 5-ия работен ден след крайната дата за 
прехвърляне на правата МОНБАТ АД, чрез 
упълномощеният инвестиционен посредник предлага 
за продажба при условията на явен аукцион тези 
права, срещу които не са записани конвертируеми 
облигации до изтичане на срока за прехвърляне на 
правата. МОНБАТ АД ще разпредели сумата, получена 
от продажбата на неупражнените права, намалена с 
разходите по продажбата, съразмерно между техните 
притежатели. Сумите, получени от продажбата на 
правата, се превеждат по специална сметка, открита в 
ЦД и не могат да се ползват до регистрацията на 
емисията в търговския регистър Разпределянето на 
сумите, получени от продажбата на правата, както в 
срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се 
извършва със съдействието на ЦД, при условията и по 
реда на неговия Правилник. В началото на всеки 
работен ден, по време на подписката ЦД публично 
оповестява информация за упражнените до края на 
предходния работен ден права. 

Ред и условия за записване на конвертируеми 
облигации: Записването на конвертируеми облигации 
се извършва, като за целта притежателите на права 
подават заявки по образец при ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” 
АД или при инвестиционните посредници, членове на 
ЦД, при които се водят клиентските сметки за 
притежаваните от тях права. Подаването на заявка за 
записване на конвертируеми облигации, става при 
спазване на изискванията за подаване на нареждане 
за сделки с финансови инструменти, установени в 
Наредба № 38 на КФН за изискванията към дейността 
на инвестиционните посредници (Наредба 38). 

Инвестиционните посредници, получили Заявки за 
записване на облигации, са длъжни незабавно да 
уведомят „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД за постъпилите 
заявки по реда и условията, предвидени в 
действащото законодателство. 

Инвеститорите, получили права по техни лични сметки 
в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата, 
преди упражняването им по свои подсметки или при 
ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД или при друг 
инвестиционен посредник. 

Записването на конвертируеми облигации се счита за 
действително само ако е направено от лице, в полза на 
което са издадени права, или което е придобило права 
в срока за прехвърляне на права или по време на 
явния аукцион, до максималния възможен брой 
конвертируеми облигации, съгласно посоченото по-
горе съотношение между права и конвертируеми 

acquisition of rights by other means (ex. exchange or 
donation).  

On the 5th business day following the latest date for the 
transfer of rights MONBAT AD, through the authorized 
investment intermediary, shall offer for sale under the 
terms of an open auction those rights against which no 
convertible bonds have been subscribed until the expiry 
date for the transfer of rights. MONBAT AD will distribute 
the proceeds from the sale of unexercised rights, less the 
selling costs, proportionate to their holders. Proceeds 
received from the sale of the rights shall be transferred to 
a special account opened with the CSD and may not be 
used until the registration of the issue in the Commercial 
Register. Distribution of the proceeds from the sale of the 
rights, both within the period for their transfer and during 
the auction, shall be done with the assistance of the CSD 
under the terms and conditions of its Rules and 
Regulations. At the beginning of each business day, during 
the subscription period, the CSD shall publish information 
on the rights exercised by the end of the previous business 
day. 

Terms and conditions for subscription of convertible 
bonds: Subscription of convertible bonds shall be done as 
for the purpose holders of right shall place applications 
after the pattern with ELANA TRADING AD or with the 
investment intermediaries, members of the CSD, where 
the clients' accounts for the rights they hold are being 
kept. Placing applications for subscription of convertible 
bonds shall be done in compliance with the requirements 
for giving an order for transactions with financial 
instruments set forth in Ordinance № 38 of the FSC on the 
Requirements to the Activities of Investment 
Intermediaries (Ordinance № 38).  

Investment intermediaries that have received 
applications for subscription of bonds must immediately 
notify ELANA TRADING AD for the applications received 
under the terms and conditions provided for in the 
applicable legislation.  

Investors who/which have received rights under their 
personal accounts with the CSD should declare the 
transfer of the rights before exercising them under their 
sub-accounts or at ELANA TRADING AD or at another 
investment intermediary. 

Subscription of convertible bonds shall be considered 
valid only if it is made by a person/entity in favor of 
whom/which rights have been issued or who/which has 
acquired rights within the period for the transfer of rights 
or during the open auction up to the maximum number of 
convertible bonds in accordance with the above-specified 
proportion between rights and convertible bonds and if 
the entire issue value of the convertible bonds subscribed 
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облигации и ако е внесена цялата емисионна стойност 
на записваните конвертируеми облигации, в срока и 
при условията, посочени по-долу. 

При частично заплащане на емисионната стойност се 
считат записани съответният брой конвертируеми 
облигации, чиято емисионна стойност е изплатена 
изцяло. 

Внасянето на емисионната стойност на записаните 
конвертируеми облигации се извършва по специална 
набирателна сметка с IBAN: 
BG30UNCR70005523134522 BIC: UNCRBGSF, открита на 
името на МОНБАТ АД в „Уникредит Булбанк” АД. 

Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-
късно до изтичане на последния ден от подписката 
(горепосочената крайна дата за записване на 
конвертируеми облигации). 

Притежателите на права подават заявки за записване 
на конвертируеми облигации на следните адреси на 
„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 

ул. "Г.С. Раковски " № 96 - до Театър „Българска армия“ и 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-Бургас  

Бургас 8000, ул. "Лермонтов" 32 

Телефони: (056) 825 238, 0888 454 184 

Е-mail: burgas@elana.net 

 

Инвестиционен център ЕЛАНА - Русе  

has been paid within the terms and under the conditions 
set out below. 

In the event of partial payment of the issue value, 
subscribed shall be considered the respective number of 
convertible bonds which issue value has been fully paid. 

The issue value of the subscribed convertible bonds shall 
be deposited in a special bank account with IBAN: 
BG30UNCR70005523134522, BIC: UNCRBGSF, opened in 
the name of MONBAT AD with Unicredit Bulbank AD. 

The bank account must be credited at the latest by 
expiration of the last day of the subscription (the above-
mentioned latest date for subscription of convertible 
bonds).  

Holders of rights shall place applications for subscription 
of convertible bonds in the following offices of ELANA 
TRADING AD: 

Customer Service Center - Sopharma Business Towers - Sofia  

Sopharma Business Towers, 5, Lachezar Stanchev St.,  

Tower B, ground floor  

Telephones: (02) 810 00 65, Факс: (02) 958 15 23  

Е-mail: info@elana.net 

Investment Center ELANA  - Rakovski – Sofia 

96, G. S. Rakovski Str. – next to Bulgarska Armiya theatre and on 
the corner of G. S. Rakovski Str. and Tzar Osvoboditel Blvd.  

Telephones: (02) 810 00 60, 810 00 61, 810 00 62 

E-mail: info@elana.net 

Investment Center ELANA  - Plovdiv 

4000 Plovdiv, 1, Han Kubrat Str., Plovdiv Business Center  

(ground floor) 

Telephones: (032) 626 428, (032) 275 657  

Е-mail: plovdiv@elana.net 

Investment Center ELANA  - Varna 

9000 Varna, 8, Slivnitza Blvd.  

Telephones: (052) 608 241, (052) 608 243, Fax: (052) 608 242  

Е-mail: varna@elana.net 

Investment Center ELANA  - Burgas  

8000 Burgas, 32, Lermontov Str.  

Telephones: (056) 825 238, 0888 454 184 

Е-mail: burgas@elana.net 

 

Investment Center ELANA - Ruse 

7000 Rousse, 12, Voden Str.  

mailto:info@elana.net
mailto:info@elana.net
mailto:plovdiv@elana.net
mailto:varna@elana.net
mailto:burgas@elana.net
mailto:info@elana.net
mailto:info@elana.net
mailto:plovdiv@elana.net
mailto:varna@elana.net
mailto:burgas@elana.net
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Русе 7000, ул. "Воден" 12 

Телефон: (082) 825 814 

Е-mail: ruse@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 

Подаването на заявка за записване на конвертируеми 

облигации, става при спазване на изискванията за 
подаване на нареждане за сделки с финансови 
инструменти, установени в Наредба 38. 

Инвестиционният посредник, приемащ заявките,  има 
право да изготвя и изисква попълването на 
определени от него форми на Заявки както с 
посоченото, така и с определено от него 
допълнително съдържание. В заявката се посочва 
банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат 
връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или 
неуспешно приключила подписка. 

Юридическите лица подават заявката чрез законните 
си представители или чрез упълномощено от тях лице. 

Към писмената заявка се прилагат: 

 документ за самоличност на физическите 

лица – законни представители на 

юридическото лице. Инвестиционният 

посредник задържа заверено копие от 

представения документ за самоличност. 

 нотариално заверено изрично пълномощно и 

документ за самоличност на пълномощника - 

при подаване на заявка чрез пълномощник. 

Инвестиционният посредник задържа за своя 

архив пълномощното, както и заверено копие 

от представения документ за самоличност. 

Физическите лица подават заявките лично, като се 
легитимират чрез документ за самоличност, копие от 
който се прилага към заявката или чрез пълномощник, 
който се легитимира с нотариално заверено изрично 
пълномощно и документ за самоличност. 
Инвестиционният посредник задържа за своя архив 

Telephone: (082) 825 814 

Е-mail: ruse@elana.net 

Investment Center ELANA  - Pleven  

5800 Pleven, Prestige Business Center,  

18, St. St. Kiril and Metodii Str., ground floor 

Telephones: (064) 840 114, (0887) 556 669  

Е-mail: pleven@elana.net 

Investment Center ELANA  - Shumen 

9700 Shumen, 2 Rafail Popov Str.  

Telephones: (054) 800536; 800535; 862260 

Fax: (054) 800 536  

Е-mail: shumen@elana.net 

Placing an application for subscription of convertible 
bonds shall take place in compliance with the 
requirements for giving an order for transactions with 
financial instruments set forth in Ordinance № 38. 

An investment intermediary accepting applications shall 
have the right to prepare and require the filling of certain 
application forms specified by the respective investment 
intermediary both with the appointed content  and with 
additional content specified by the respective investment 
intermediary. The application shall contain a bank account 
of the investor, to which amounts shall be returned in the 
event of suspended and/or unsuccessful subscription. 

Legal entities shall place applications through their 
representatives by law or through a person authorized by 
them. 

To the written application shall be enclosed: 

 Identity document of the individuals - 

representatives by law of the legal entity. The 

investment intermediary shall keep a certified 

copy of the presented identity document. 

 an explicit notary certified power of attorney and 

an identity document of the proxy – in the event 

of placing an application through a proxy. The 

investment intermediary shall keep the power of 

attorney as well as a certified copy of the 

presented identity document for its archive. 

Individuals shall place applications personally and shall 
identify themselves by an identity document, a copy of 
which shall be attached to the application or by a proxy, 
who shall identify himself/herself with an explicit notary 
certified power of attorney and an identity document. The 
investment intermediary shall keep the power of attorney 

mailto:ruse@elana.net
mailto:pleven@elana.net
mailto:shumen@elana.net
mailto:ruse@elana.net
mailto:pleven@elana.net
mailto:shumen@elana.net
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пълномощното, както и заверено копие от 
представения документ за самоличност. 

Ако всички конвертируеми облигации от тази емисия 
бъдат записани преди крайния срок на Подписката, 
МОНБАТ АД уведомява Комисията за финансов надзор 
в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) 
и предприема необходимите действия за 
регистриране на емисията в ЦД, в регистъра на КФН и 
подава заявление за допускане на емисията за 
търговия на БФБ. 

Ако до крайния срок на подписката бъдат записани 
най-малко 15 000 броя от предлаганите облигации, 
подписката се счита за успешно приключила. 

Подписката приключва след изтичането на срока за 
записване на облигации – 15 работни дни след 
изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай 
че крайният срок изтича в неработен ден, то за крайна 
дата за записване на облигациите се счита първият 
следващ работен ден. 

Емитентът уведомява КФН относно резултата от 
първичното публично предлагане на облигациите от 
настоящата емисия, в срок от три работни дни от 
приключване на подписката, включително за 
затруднения, спорове и други подобни при 
търгуването на правата и записването на облигации. 
При успешно приключило публично предлагане, КФН 
вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по 
чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. 

В 7-дневен срок от приключването на Предлагането 
МОНБАТ АД ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ 
относно резултата от него, съдържащо информация 
относно датата на приключване; общия брой записани 
облигации; сумата, получена срещу записаните 
облигации; размера на комисионните 
възнаграждения и други разходи по Предлагането, 
включително и платените такси.  

Към уведомлението Емитентът ще приложи 
изискваните от закона документи. В същия срок 
посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез 
публикации на интернет страницата на Бюлетина на 
Инвестор БГ и X3 News и на интернет страницата на 
МОНБАТ АД и „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД. 

В случай че до крайния срок на подписката не бъдат 
записани 15 000 броя облигации, подписката ще се 
счита за неуспешна. В този случай Емитентът 
уведомява КФН за резултата от подписката до 
изтичането на седем дни след крайния й срок. В деня 
на уведомлението по предходното изречение, 
съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява 
банката за резултата от подписката, публикува на 
интернет страницата си и на интернет страницата на 

as well as a certified copy of the presented identity 
document for its archive. 

If all convertible bonds of this issue are subscribed prior to 
the latest day of the subscription, MONBAT AD shall notify 
FSC within 3 (three) business days (Article 112b, 
paragraph 12 of the POSA) and shall take the necessary 
actions to register the issue with the CSD, in the FSC 
Register and shall file an application for admission of the 
issue to trading on BSE. 

If at least 15 000 of the offered bonds are subscribed until 
the latest day of the subscription, the subscription shall be 
deemed to have been successfully completed. 

The subscription shall be completed after the expiry of the 
bond subscription period - 15 business days after the 
expiry of the period for the transfer of rights. In the event 
that the deadline expires on a non-working day, the first 
subsequent business day shall be the closing date for the 
subscription of bonds.  

The Issuer shall notify the FSC on the outcome of the initial 
public offering of the bonds of this issue within three 
business days as of the end of the subscription, including 
on any difficulties, disputes and the like in the course of 
the trading of rights and the subscription of bonds. In the 
event of successfully completed public offering, the FSC 
shall enter the issue of securities in the register under Art. 
30, para. 1, item 3 of the Financial Supervision 
Commission Act (FSCA). 

Within 7 days as of the completion of the offering, 
MONBAT AD will also send a notice to the FSC and BSE on 
its outcome including information on the closing date; the 
total number of subscribed bonds; the amount received 
against the subscribed bonds; the amount of commissions 
and other costs of the offering, including the fees paid. 

The Issuer shall enclose to the notice the documents as 
required by law. Within the same period the said 
circumstances shall be announced by means of 
publications on the Internet site of the Bulletin of Investor 
BG and X3 News, as well as on the websites of MONBAT 
AD and ELANA TRADING AD. 

In the event that 15 000 bonds are not subscribed until 
the latest date of the subscription, the subscription shall 
be deemed unsuccessful. In this event the Issuer shall 
notify the FSC on the outcome of the subscription until the 
expiration of seven days after its latest date. On the day 
of the notification under the preceding sentence, 
according to Art. 89, para. 4 of the POSA, the Issuer shall 
inform the bank on the outcome of the subscription, 
publish on its website and on the website of the 
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инвестиционния посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД 
покана до лицата, записали облигации, в която 
обявява условията и реда за връщане на набраните 
суми, заявява поканата за оповестяване в търговския 
регистър и я публикува на интернет страницата на 
Бюлетина на Инвестор БГ и X3 News. Набраните суми 
се връщат на лицата, записали облигации, в срок до 
един месец от съобщението, заедно с начислените от 
банката лихви, ако са налице такива.  

Към датата на оповестяване проспектът за публично 
предлагане на конвертируеми облигации на МОНБАТ 
АД е публикуван на интернет страницата на Емитента: 
www.monbat.com/bg/pages/investor-center и интернет 
страницата на  „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД: www.elana.net. 
Инвеститорите могат да получат безплатно копие на 
следните адреси: в офиса на МОНБАТ АД на адрес: 
1407 София, бул. "Черни връх" 32 А, ет. 4, телефон: 02 
962 11 50, факс: 02 962 11 46, в работното време на 
Дружеството; на адреса на упълномощения 
инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД – гр. 
София, ул. „Лъчезар Станчев” №5, „Софарма Бизнес 
Тауърс“, кула Б, ет. 12-13, тел.: (02) 81 000 92 и тел: +359 
(2) 81 000 00, в работното време на Посредника. 

Проспектът и допълнителна публична информация за 
МОНБАТ АД, могат да бъдат получени и от публичния 
регистър на КФН (www.fsc.bg), както и от БФБ 
(www.bse-sofia.bg). 

investment intermediary "ELANA TRADING" AD an 
invitation to the persons/entities who/which have 
subscribed bonds, announcing the terms and procedure 
for returning the amounts raised, apply the invitation for 
filing with the Commercial Register and publish the 
invitation on the Internet site of the Bulletin of Investor 
BG and X3 News. The amounts raised shall be returned to 
the persons/entities who/which have subscribed bonds 
within one month as of the announcement, together with 
the interest accrued by the bank, if any. 

As of the date of the announcement, the prospectus for 
public offering of convertible bonds of MONBAT AD is 
published on the website of the Issuer: 
www.monbat.com/bg/pages/investor-center and on the 
website of  ELANA TRADING AD: www.elana.net. Investors 
may receive a free copy of the prospectus on the following 
addresses: in the office of MONBAT AD at 1407 Sofia, 32 
А Cherni vrah Blvd., floor 4, telephone: 02 962 11 50, fax: 
02 962 11 46, within the working time of the Company; at 
the address of the authorized investment intermediary 
ELANA TRADING AD – Sofia, 5, Lachezar Stanchev St., 
Sopharma Business Towers, Tower B, floor 12- 13, tel.: 
(02) 81 000 92 and tel: +359 (2) 81 000 00, within the 
working time of the investment intermediary. 

The prospectus and additional public information about 
MONBAT AD may also be obtained from the public 
register of the FSC (www.fsc.bg) as well as from the BSE 
(www.bse-sofia.bg). 

 

http://www.monbat.com/bg/pages/investor-center
http://www.elana.net/
http://www.fsc.bg/
file:///C:/Users/vasilev/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N00IDTMH/www.bse-sofia.bg
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http://www.elana.net/
http://www.fsc.bg/
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