
 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЪРГОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ ЗА АКЦИИТЕ 

НА „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ АД 

 

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №13 за търгово предлагане за 

закупуване и замяна на акции и на база сключения между търговия предложител и „Елана 

Трейдинг“ АД договор, уведомяваме, че срокът за приемане на търговото предложение от 

Harisson Management Limited, Република Малта за закупуване на всички акции на останалите 

акционери в „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ АД, което изтече на 27.09.2019 г. и резултатите от него са 

следните: 

 Дружество-обект на предложението: „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ АД; 

 Упълномощен инвестиционен посредник: „Елана Трейдинг“ АД 

 брой акционери, приели търговото предложение:  4 

 общ брой акции, придобити в резултат на търговото предложение:  160 668 

В резултат на приключилото търгово предложение, Търговият предложител вече притежава 

пряко, чрез свързани лица и по силата на споразумение акции достига 2 966 631 брой акции, 

представляващи 95.84% от капитала на Дружеството, т.е. Предложителят е достигнал в 

резултат на търговото предложение пряко и непряко 95 на сто от гласовете в общото събрание 

на „Арома Риъл Естейт“ АД.  

Условия и ред, при които е възможно да бъдат осъществени правата по чл. 157а и 157б 

ЗППЦК, включително изрично посочване на цената, определена в съответствие с чл. 157а, ал. 

3 ЗППЦК: 

I. Акционерите на „Арома Риъл Естейт“, които не са приели Търговото предложение, следва да 

имат предвид, че съгласно чл. 157б от ЗППЦК, те ще имат правото в срок от три месеца да 

поискат от Търговия предложител, и той ще бъде задължен да изкупи, независимо от и дори 

без неговото съгласие, техните акции по цената, предложена в приключилото търгово 

предложение или в последващо търгово предложение, ако такова бъде отправено. Искането от 

страна на инвеститорите  трябва да бъде отправено до Предложителя чрез упълномощения от 

него инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД в писмена форма по образец  и да 

съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции.  

Цената, по която ще бъдат изкупени акциите-предмет на искането от Предложителя е равна на 

1.03 лв. (един лев и три стотинки) и е определена в съответствие с чл. 157а., ал. 3 от ЗППЦК.  

При подаване на искането акционерите депозират при „Елана Трейдинг“ АД 

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.  

Б. От законните представители на акционерите – юридически лица.  

Търговият предложител е задължен да изкупи акциите в срок от 30 дни от получаването на 

искането. Цената на придобитите акции на подалите искане акционери се заплаща по посочена 

от тях в искането банкова сметка, или в брой от ИП „Елана Трейдинг“ 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. 

Комисионата на упълномощения инвестиционен посредник ИП „ЕЛАНА Трейдинг” АД, 

събирана от подалите искане по чл. 157б от ЗППЦК акционери, ще бъде в размер на 1 % върху 

сумата на сделката, но не по-малко от 20 лв. за всяка сделка.  

II. Акционерите на „Арома Риъл Естейт“, които не са приели Търговото предложение, следва да 

имат предвид, че след придобиването на над 95% от акциите с право на глас в „Арома Риъл 

Естейт“, Търговият предложител Harisson Management Limited, Република Малта, ще има право 

да внесе в КФН в тримесечен срок от датата на придобиване на акциите по приключилото 

Търгово предложение, Предложение за изкупуване по чл. 157а от ЗППЦК. Цената по 

предложението за изкупуване по чл. 157б от ЗППЦК следва да е най-малко равна на цената, 

определена в съответствие с чл. 157а, ал. 3 ЗППЦК, а именно 1.03 лв. (един лев и три стотинки). 

Предложението за изкупуване се одобрява от КФН в 14 дневен срок от внасянето му,  а когато 

са поискани допълнителни документи и информация – в 14-дневен срок от представянето им. 

В тридневен срок от издаване на одобрението Предложителят Harisson Management Limited 

следва да представи предложението на дружеството и регулирания пазар, на които акциите на 

дружеството са допуснати до търговия, и да го публикува по реда на чл. 154 от ЗППЦК. 

Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 

работни дни от публикуване на Предложението. Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 ЗППЦК при 

изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на публичното дружество 

съгласно чл. 157а ЗППЦК то престава да бъде публично от решението на комисията за 

отписване от регистъра. 

 

 


