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СЪОБЩЕНИЕ 
ПО ЧЛ. 154, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК 

ANNOUNCEMENT 
UNDER ART.154, Para. 1 of POSA 

С настоящото Съобщение и на основание разпоредбата на 
чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа (ЗППЦК), уведомяваме, че на свое заседание от 
27.05.2021г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе 
решение да не издава окончателна забрана за публикуване 
на Търгово предложение от ГЕОПОСТ СА, със седалище и 
адрес на управление: 26 Rue Guynemer, 92130 Иси ле 
Мулино, Франция, до останалите акционери на СПИДИ АД.  

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, ГЕОПОСТ СА отправя 
Търгово предложение за закупуване на минимум 2 419 929 
броя акции от останалите акционери в СПИДИ АД. 

Към датата на Предложението ГЕОПОСТ СА притежава пряко 
3 753 908 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, 
представляващи 69.81% от гласовете в ОСА на СПИДИ АД.  

На 20 януари 2021 г. ГЕОПОСТ СА е отправил търгово 
предложение по реда на чл. 149б, ал. 1 от ЗППЦК за 
придобиване на до 4 043 640, но не по-малко от 2 419 929 
обикновени, безналични акции, с право на глас на СПИДИ АД 
при цена на акция в размер на 58.67 лева (петдесет и осем 
лева и шестдесет и седем стотинки). Търговото предложение 
е одобрено от КФН на 16 февруари 2021 г. и е публикувано на 
17 февруари 2021 г. В резултат на отправеното предложение, 
ГЕОПОСТ СА придобива 2 419 929 акции на СПИДИ АД, с което 
процентното му участие в капитала, съответно в гласовете на 
ОСА на СПИДИ АД достигна 69.81%. 

С настоящото Търгово предложение ГЕОПОСТ СА изпълнява 
задължението си по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК да отправи търгово 
предложение за закупуване на акциите на останалите 
акционери на СПИДИ АД. 

With this Announcement and on the grounds of the provision 
of Art. 154, Para. 1 of the Public Offering of Securities Act 
(POSA), we would like to inform you that at its meeting on 
27.05.2021, the Financial Supervision Commission (FSC) 
decided not to issue a final prohibition against the publication 
of a Tender Offer by GEOPOST SA, having its seat and 
registered address at: 26 Rue Guynemer, 92130 Issy-les-
Moulineaux, France, to the other shareholders of SPEEDY AD. 

Pursuant to Art. 149, Para. 6 of the POSA, GEOPOST SA makes 
a Tender Offer for the purchase of minimum 2,419,929 shares 
from the remaining shareholders in SPEEDY AD. 

As of the date of this Tender Offer, GEOPOST SA owns directly 
3,753,908 ordinary, dematerialized voting shares, 
representing 69.81% of the votes in the GMS of SPEEDY AD. 

On January 20-th, 2021. GEOPOST SA has made a tender offer 
under Art. 149b, para. 1 of POSA for the acquisition of up to 
4,043,640, but not less than 2,419,929 ordinary, 
dematerialized voting shares of SPEEDY AD at a price per share 
of BGN 58.67 (fifty-eight levs and sixty-seven stotinki). The 
tender offer was approved by the FSC on February 16-th, 2021 
and published on February 17-th, 2021. As a result of the tender 
offer, GEOPOST SA has acquired 2,419,929 shares of SPEEDY 
AD, and its part in the share capital, respectively in the votes 
of the GMS of SPEEDY AD has reached 69.81%. 

With this Tender Offer, GEOPOST SA accomplishes its 
obligation under Art. 149, Para. 6 of POSA to submit a tender 
offer for the purchase of the remaining shares of the other 
shareholders of SPEEDY AD. 

ГЕОПОСТ СА заявява, че не притежава и иска да придобие до 
1 623 711 броя обикновени, безналични, поименни, 
свободно прехвърляеми акции с ISIN BG1100007126, 
представляващи 30.19% от гласовете в ОСА на СПИДИ АД.  

GEOPOST SA declares that it does not possess and wishes to 
acquire up to 1,623,711 ordinary, registered, dematerialized, 
freely transferable shares with an ISIN BG1100007126, which 
represent 30.19% of the total amount of the votes in the GMS 
of SPEEDY AD. 

 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ. OFFERED PRICE PER SHARE. 

ГЕОПОСТ СА предлага да закупи акциите на останалите 
акционери в СПИДИ АД при цена на акция в размер на 80.00 
лева (осемдесет лева), “Предлаганата цена”). 

Съгласно чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция 
не може да бъде по-ниска от най – високата стойност 
измежду: 

 справедливата цена на акцията, изчислена 
съгласно Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към 
съдържанието на обосновката на цената на акциите на 
публично дружество, включително към прилагането на 
оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор 

GEOPOST SA offers to purchase the shares of the other 
shareholders in SPEEDY AD at a price per share amounting to 
BGN 80.00 (eighty Bulgarian levs), “Offered Price”). 

In compliance with Art. 150, Para 7 of POSA, the offered price 
per share may not be lower than the highest value in between: 

 the fair price of the share calculated in accordance 
with Ordinance No 41 of 2008 on the requirements to the 
content of the rationale of the prices of the shares of a listed 
company, including to the application of pricing methods in 
case of transformation, joint venture contract and tender offer 
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за съвместно предприятие и търгово предлагане 
(Наредба 41);  

 средната претеглена пазарна цена на акциите за 
последните 6 месеца преди регистрацията на 
Предложението, съответно преди датата, на която най-
късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 
149, ал. 1 или 6, ако търговото предложение не е 
регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от 
средната претеглена пазарна цена на акциите за 
последните 6 месеца преди регистрацията на 
Предложението; 

 най-високата цена за една акция, заплатена от 
Предложителя, от свързаните с него лица или от лицата 
по чл. 149, ал. 2 през последните 6 месеца преди 
регистрацията на Предложението, съответно преди 
датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено 
задължението по чл. 149, ал. 1 или 6, ако търговото 
предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена 
е по-висока от най-високата цена за една акция, 
заплатена от същите лица през последните 6 месеца 
преди регистрацията на Предложението; в случаите, 
когато цената на акциите не може да бъде определена 
съгласно предходното изречение, тя се определя като по-
високата между последната емисионна стойност и 
последната цена, платена от търговия предложител. 

Предлаганата цена е по-висока от справедливата цена на 
акция, изчислена съгласно Наредба № 41, която е равна на 
65.85 лв. 

Предлаганата цена е по-висока от средната претеглена 
пазарна цена на акция за последните шест месеца (която е 
61.4876 лв. съгласно приложеното удостоверение от 
Българска Фондова Борса (БФБ). 

Предлаганата цена е по-висока и от последната цена на 
акция, платена от Предложителя, свързаните с него лица 
или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК (58.67 лв. при сделка 
от 19.03.2021 г.). 

(Ordinance No 41);  
 

 the average weighted market price of the shares 
during the last six months before the registration of the Offer 
or before the date on which, at the latest, the obligation under 
Article 149 (1) or (6) should have been fulfilled if the tender 
offer had not been registered prior to the said date and that 
price is higher than the average weighted market price of the 
shares during the last six months before the registration of the 
Offer; 

 

 the highest price per share paid by the Offeror, the 
persons related to him or the persons under Article 149, 
paragraph 2 of POSA during the last 6 months before the 
registration of the Offer or before the date on which, at the 
latest, the obligation under Article 149(1) or (6) should have 
been fulfilled if the tender offer had not been registered prior 
to the said date and that price is higher than the highest price 
per share paid by the same persons during the last 6 months 
before the registration of the Offer; in the cases where the 
price of the shares cannot be determined in accordance with 
the preceding sentence, it shall be determined as the last issue 
value or the last price paid by the Offeror, whichever is higher. 

 
 
The Offered Price is higher than the fair price per share, 
calculated according to Ordinance No 41, which is equal to 
BGN 65.85. 

The Offered Price is higher than the weighted average market 
price per share for the last six months (which amounts to BGN 
61.4876 according to the attached Certificate from the 
Bulgarian Stock Exchange (BSE).  

The Offered Price is also higher than the last price per share, 
paid by the Offeror, the persons related to it or by the persons 
under Art. 149, para. 2 of the POSA (BGN 58.67 in the 
transaction of March 19, 2021). 

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. TIME LIMIT FOR THE TENDER OFFER ACCEPTANCE. 

Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 
(двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на 
публикуване на това Съобщение в специализираната 
финансова страница Инфосток 
(www.infostock.bg/infostock/control/announcement).  

The time limit for the Tender Offer acceptance is 28 (twenty 
eight) days, starting from the day following the date of the 
publication of this Announcement in the financial portal 
Infostock (www.infostock.bg/infostock/control/announcement). 

http://www.infostock.bg/infostock/control/announcement
http://www.infostock.bg/infostock/control/announcement
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НАМЕРЕНИЯ НА ГЕОПОСТ СА ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА 

СПИДИ АД И НА ГЕОПОСТ СА  ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД 

СДЕЛКАТА („ПЕРИОДА“). 

 GEOPOST SA‘S INTENTIONS REGARDING THE FUTURE OPERATIONS OF 

SPEEDY AD AND GEOPOST SA FOR A PERIOD OF THREE YEARS 

FOLLOWING THE CLOSING („THE PERIOD”).  

1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА, КАКТО И ЗА 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОНТРОЛ  
1. ABOUT TRANSFORMATION OR WINDING UP OF THE COMPANIES AS WELL 

AS ABOUT CHANGE OF CONTROL 

Не се предвижда преобразуване, прекратяване и/или 
прехвърляне на контрол на трети лица върху двете 
дружества за Периода. 

No transformation, winding up and/or change of control over 
the two companies is intended for the Period.  

2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВАТА 2. ABOUT CHANGES IN THE SIZE OF THE SHARE CAPITAL OF THE COMPANIES 

Не се предвиждат промени в капитала на двете дружества 
за Периода. 

No changes of the share capital of the two companies are 
intended for the Period.  

3. ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА 3. ABOUT THE MAIN ACTIVITY AND THE FINANCIAL STRATEGY OF THE COMPANIES. 

Не се предвиждат промени в основната дейност и 
финансовата стратегия на двете дружества за Периода. 

No changes of the main activity and the financial strategy of 
the two companies are intended for the Period. 

4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И 

УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ 
4. ABOUT CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE GOVERNING BODIES, 
PERSONNEL AND THE CONDITIONS OF THE EMPLOYMENT CONTRACTS 

СД на СПИДИ АД ще бъде подсилен с топ мениджъри от 
ГЕОПОСТ СА и значителен брой независими членове. 
Запазването на ключовите лица в СД и висшето ръководство 
и укрепването на СД ще подкрепят новия план за развитие. 

Не се предвиждат промени в състава на управителните 
органи на ГЕОПОСТ СА за Периода, които да са в резултат на 
отправеното Предложение. 

Предложителят не планира промени в броя на служителите 
и условията по трудовите договори в СПИДИ АД за Периода. 
Не се очаква търговото предложение да окаже въздействие 
върху служителите на ГЕОПОСТ СА за Периода. 

The BoD of SPEEDY AD will be reinforced with top managers 
from GEOPOST SA and a higher number of independent 
members. Continuity in executive and senior management 
and the reinforcement of the BoD will support the new plan 
for development. 

The Tender Offer is not expected to result in any changes in 
the governing bodies of GEOPOST SA for the Period.  

The Offeror does not plan any changes in the conditions of the 
employment contract and the number of personnel of SPEEDY 
AD for the Period. The Tender Offer is not expected to affect 
in any way the personnel of GEOPOST SA for the Period. 

5. ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ 5. ABOUT THE DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY 

СПИДИ АД разпределя дивиденти по реда и при условията, 
предвидени в ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството. Съгласно 
Устава, решение на ОСА за разпределяне на по-малко от 50% 
от печалбата като дивидент се взема с мнозинство от 85.5% 
от всички акции с право на глас в регистрирания капитал на 
Дружеството. 

Предложенията за разпределяне и изплащане на дивиденти 
от Дружеството се приемат от ОСА и същите ще зависят от 
постигнатите резултати, финансовото състояние, 
необходимия оборотен капитал и други фактори, които 
бъдат преценени като съществени. 

Не се очаква Търговото предложение да окаже въздействие 
върху дивидентната политика на ГЕОПОСТ СА за Периода. 

SPEEDY AD distributes dividends under the terms and 
conditions provided in the POSA, the Commercial Act and the 
Articles of Association (AoA) of the Company. According to the 
AoA, GMS’ decision for the distribution of less than 50% of net 
profit as dividend should be approved by 85.5% majority of 
the voting shares in the registered capital of the Company. 

The proposals for the distribution and payment of dividends 
by the Company are approved by the GMS and they will 
depend on the achieved results, the financial position, the 
required working capital and other factors, which will be 
considered as a significant. 

The Tender Offer is not expected to influence the dividend 
policy of GEOPOST SA for the Period in any way. 
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6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ 

СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА. 
6. IMPACT, WHICH THE TENDER OFFER MAY HAVE OVER THE EMPLOYEES 

AND THE PLACE OF ACTIVITY OF THE COMPANIES. 

Не се очаква Предложението да окаже въздействие върху 
служителите на СПИДИ АД и ГЕОПОСТ СА за Периода.  

Не е предвидена промяна на мястото на дейност на СПИДИ 
АД и ГЕОПОСТ СА за Периода. 

The Tender Offer is not expected to affect the employees of 
SPEEDY AD and GEOPOST SA for the Period in any way.  

No change of the place of activity of SPEEDY AD and GEOPOST 
SA is intended for the Period. 

7. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА - РЕЗЮМЕ. 7. STRATEGIC PLANS OF THE OFFEROR FOR THE COMPANIES - SUMMARY. 

ГЕОПОСТ СА използва бизнес модел на партньорство с 
местни компании в страните, в които няма директно 
присъствие и дейност. Те са обединени под шапката на 
марката DPD Group („Групата“), която представлява втората 
по големина мрежа за доставка на пакети в Европа. Освен в 
Европа, Групата оперира още и в Азия, Африка и Южна 
Америка. Тя обединява над 42,000 служителя по света с общ 
оборот от 7.8 млрд. евро приходи и над 1.3 млрд. пакета 
доставени през 2019 г. 

След период на много добро сътрудничество със СПИДИ АД, 
придобиването на мажоритарен дял ще позволи на 
ГЕОПОСТ СА: 

•  да интегрира напълно, от оперативна гледна точка, 
мрежата на СПИДИ в DPD мрежата си, 

• да прилага свои собствени процеси и добри практики, 
насочени към подобряване на мрежата от/до България, 
Румъния и Гърция и 

• да направи операциите и по-специално тези свързани с 
международните доставки на пратки по-безпроблемни и 
ефективни. 

Освен това сделката ще даде възможност на GEOPOST SA да 
се конкурира по-ефективно с основните си глобални 
конкуренти - UPS, DHL, FedEx /TNT. 

От икономическа гледна точка сделката е мотивирана от 
следните причини: 

• С разширяването на електронната търговия сделката ще 
позволи на ГЕОПОСТ СА да подкрепи СПИДИ АД при 
прехода към по-ориентиран към клиентите и по-
глобално ориентиран модел. 

• България, Румъния и Гърция са бързорастящи и 
динамични пазари, които ще позволят на ГЕОПОСТ СА да 
диверсифицира своите географски услуги и да намери 
допълнителни двигатели за растеж за своите дейности в 
Европа. 

GEOPOST SA follows a business model of partnership with 
local companies in the countries where it doesn’t have 
presence and operations. They are united under the umbrella 
brand DPD Group („the Group”), which represents the second 
largest parcel delivery network in Europe. Apart from Europe, 
the Group also operates in Asia, Africa and South America. It 
encompasses more than 42,000 employees worldwide with a 
total revenue of EUR 7.8 billion and more than 1.3 billion 
parcels delivered in 2019. 

After a period of very good cooperation with SPEEDY AD, the 
acquisition of a majority stake will allow GEOPOST SA: 

 to fully integrate, from an operating perspective, SPEEDY 
network into the DPD network, 

 to apply its own processes and best practices aiming at 
improving the network to/in and from/out of Bulgaria, 
Romania and Greece and, 

 to make the operations smoother and more effective, 
especially related to the international parcel deliveries. 

Additionally, the deal will give an opportunity to GEOPOST SA 
to compete more efficiently with its main global competitors 
- UPS, DHL, FedEx/TNT. 

From an economic point of view the deal is justified by the 
following reasons:  

 With the expansion of the e-commerce, the deal will 
allow GEOPOST SA to support SPEEDY AD in the 
transition to more B2C customer oriented and 
internationally focused model. 

 Bulgaria, Romania and Greece are growing and dynamic 
markets that will allow GEOPOST SA to diversify its 
services geographically and to find additional growth 
engines for its activities in Europe. 

РЕЗЮМЕ НА ДАННИТЕ ОТ ОЦЕНКАТА SUMMARY OF THE VALUATION 
 

 

ПОКАЗАТЕЛ INDICATOR
Цена за акция / 

Price per Share

1. Предлагана цена от Търговия предложител 1. Offered Price per share by the Offeror BGN 80.00

2. Изчислена справедлива цена 2. Calculated Fair Price per share BGN 65.85
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3. Цена на акцията съгласно използваните оценъчни методи 
3. Price per share, determined according to different valuation 

methods 

  

4. Към датата на тази Обосновка, Дружеството няма 
неоперативни активи. 

4. The Offeree has no non-operating assets as of the date 
of this Rationale. 

5. 

 

6. Акциите на СПИДИ АД са „активно търгувани“, по смисъла 
на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41, 
съответно средната претеглена пазарна цена на тези акции 
е използвана при определяне на справедливата им цена 
съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредба 41. 
Детайлна информация и данни, доказващи наличието на 
активна търговия са представени в раздел 8 по-долу. 

6. SPEEDY AD` shares are “actively traded” within the meaning 
of §1, item 1 of the Additional Provisions of Ordinance No 41, 
respectively the weighted average market price of these 
shares is used to determine their fair price according to 
requirements of Art. 5, para. 1 of Ordinance No 41. Detailed 
information and data, proving the presence of active trading 
are presented in Section 8 below. 

7. През последните 12 месеца преди датата на Обосновката 
не е изготвяна и публично оповестена оценка на 
Дружеството, изготвена от независим оценител. 

7. During the last 12 months prior to the Rationale no valuation 
on the Company has been prepared and made public by an 
independent appraiser. 

8. Комисията за финансов надзор (КФН) 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. 

8. The Financial Supervision Commission (FSC) has not 
approved or refused to approve the fair price of the shares and 
is not responsible for the accuracy and completeness of the 
data contained in this Rationale. 

9. Обосновката е извършена към 29 март 2021 г. и е със срок 
на валидност до крайния срок за приемане на Търговото 
предложение. 

9. The Rationale was prepared on March 29th, 2021 and is valid 
until the deadline for the acceptance of the Tender Offer. 

10. Търговият предложител смята, че не съществува друга 
съществена информация за акциите и цените им, освен 
представената в тази Обосновка. 

10. The Offeror considers that there is no material information 
related to the shares and their price other than the one 
presented in this Rationale. 

Търговият предложител е получил Становище на Съвета на 
директорите на “СПИДИ” АД относно Търговото 
предложение. Становището е приложено към настоящото 
съобщение. 

The Offeror has submitted the Opinion from the Board of 
Directors of SPEEDY AD regarding to the Tender Offer. The 
Opinion has been published together with this 
Announcement.     

Метод Method Тегло / Weight
Цена за акция / 

Price per Share

ДНПП-FCFЕ DCF-FCFE 70% BGN 70.12

Пазарни множители Comparables 30% BGN 70.99

Стойност на една акция, определена съгласно различните 

оценъчни методи
Price per share, determined according to different valuation` methods 100% BGN 70.38

Стойност на една акция, определена съгласно различните 

оценъчни методи
Price per share, determined according to different valuation` methods 50% BGN 70.38

Средна претеглена цена през последните шест месеца, 

предхождащи датата на Обосновката

Weighted Average Price per Share for the Period, Preceding the Date of the 

Rationale,BGN
50% BGN 61.32

Справедлива цена за една акция, лв. Fair Price per share, BGN 100% BGN 65.85

No ПОКАЗАТЕЛ INDICATOR Стойност / Value 

5.1. Място на търговия с най-голям изтъргуван обем акции Trade location with the biggest traded volume of shares БФБ / BSE

5.2
Шестмесечен период преди датата на регистрация на Предложението 

(Период 1), дати

Six-months period before the date of the the registration of the Tender 

Offer (Period 1), dates
30/09/2020 - 30/03/2021

5.3 Средна претеглена цена на акция за Период 1, лв Weighted average price per share for Period 1, BGN BGN 61.4876

5.4 Шестмесечен период преди датата на Обосновката (Период 2), дати Six-months period before the date of the Rationale (Period 2), dates 29/09/2020 - 29/03/2021

5.5 Брой изтъргувани акции за Период 2 Number of shares traded for the Period 2 35,650

5.6 Средна претеглена цена на акция за Период 2, лв Weighted average price per share for Period 2, BGN BGN 61.3247

5.7
Най-високата цена за една акция, заплатена от Предложителя, свързаните с 

него лица и/или лицата по чл.149, ал. 2 от ЗППЦК за Период 1

The Highest price per share, paid by the Offeror, the persons related to 

him or the persons under art 149, para 2 of POSA  for the Period 1
BGN 58.6700

5.8 Последна емисионна стойност Last issue price BGN 1.00

5.9 Дата на вписване на последната емисия в регистъра, воден от КФН Date of entry of the last  issue in the register kept by the FSC 26/07/2017
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Пълният текст на Търговото предложение в окончателната 
му редакция е приложен към настоящото съобщение и е 
публикувано и на интернет страницата на “СПИДИ” АД 
(www.speedy.bg), на интернет страницата на 
упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА 
Трейдинг“ АД (www.elana.net) и на интернет страницата на 
БФБ (www.bse-sofia.bg). Търговото предложение е достъпно 
за акционерите на “СПИДИ” АД и на адреса за 
кореспонденция на Дружеството: София, ул. Абагар 22, 
София Сити Лоджистик Парк, административна сграда 
Спиди, ет. 5, както и в офиса на упълномощения 
инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД в гр. София, 
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, 
ет. 12.  

The final full version of the Tender Offer has been published 
together with this Announcement and has been published 
also on the web-site of SPEEDY AD ((www.speedy.bg), on the 
web-site of authorized investment intermediary ELANA 
Trading AD (www.elana.net) as well as on the web-site of BSE 
(www.bse-sofia.bg). The Tender Offer are available to the 
SPEEDY AD ‘shareholders of at the address for 
correspondence of the Company: Sofia, 22 Abagar str, Sofia 
City Logistic Park, Administrative building Speedy, 5th floor as 
well as at the office of authorized investment intermediary 
ELANA Trading AD: Sopharma Business Tower, Tower B, Floor 
12, 5 Lachezar Stanchev Str., 1797 Sofia 
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