Публикация на основание чл. 44ж, ал. 2 ЗППЦК относно Коригирано
предложение от „Ти Би Ай България” EAД за изкупуване на акции от капитала
на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” на основание чл. 157а от ЗППЦК
Съгласно Решение по Протокол № 75/20.10.2017 Комисията за
финансов надзор не издаде окончателна забрана за публикуване на
коригирано предложение от „Ти Би Ай България“ ЕАД на основание
чл. 157а ЗППЦК за изкупуване на акциите на ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс Груп” („Предложението за изкупуване“).
Съгласно чл. 157а, ал. 3 ЗППЦК, прехвърлянето на акциите и плащането
на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от
публикуване на предложението. С оглед на това, че предложението
е публикувано в печатното издание на в-к Капитал Дейли от дата
24.10.2017 г., то горепосоченият срок изтича на 2 ноември 2017 г.
В изпълнение на задължението по чл. 44ж, ал. 1 от Наредба № 13 от
22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
(„Наредба № 13“), с настоящото Предложителят уведомява в срок
Комисията за финансов надзор относно следното:
1. В резултат на осъществяване на Предложението, предложителят „Ти
Би Ай България“ ЕАД изкупи следните акции с право на глас в общото
събрание на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”:
1.1. Към датата на публикация на Предложението – 24.10.2017 г., „Ти Би
Ай България“ ЕАД притежаваше пряко и чрез свързани лица общо 3 137
702 броя акции или 99,69% от акциите с право на глас в ЗАД Булстрад
Виена Иншурънс Груп. „Ти Би Ай България“ ЕАД не притежаваше пряко
или чрез свързани лица 9 756 акции или 0,31% от акциите с право на
глас в ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп.
1.2. В 7-дневния срок по чл. 157а, ал. 7 ЗППЦК „Ти Би Ай България“ ЕАД
придоби допълнителни 9 746 акции или 0,30% от акциите с право на
глас в ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп.
1.3. След изтичане на срока по т. 1.2 „Ти Би Ай България“ ЕАД не
притежава пряко или чрез свързани лица 10 акции или 0,01% от
акциите с право на глас в ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп. Така
посочените 10 броя акции не са придобити, поради наличието на
запор върху тях.
1.4. След придобиване на всички акции с право на глас в ЗАД Булстрад
Виена Иншурънс Груп, „Ти Би Ай“ България ЕАД ще извърши ново
уведомление по чл. 44ж, ал. 1 от Наредба №13.
2. Условия и ред, при които ще се извършват плащания в полза на
титулярите по вземанията:
Плащанията в полза на титулярите по вземанията са извършени,
съответно ще се извършат, при условията и по реда, посочени в т. 8 на
Предложението, както следва:
Акциите, обект на предложението за изкупуване, се прехвърлят по
клиентската сметка на Предложителя едновременно с превеждането
на цената им до “Централен Депозитар” АД (ЦД) и съответно по
специалната банкова сметка, описана по-долу, и независимо от волята
на акционерите.
ЦД издава удостоверение с акционерите и броя акции, които са

изкупени от Предложителя в резултат на Предложението.
Съгласно чл. 81, ал. 2 от Правилника за дейност на ЦД, след като
получи съответната част от сумата за заплащане на цената на акциите,
обект на Предложението, ЦД осигурява разпределение на паричните
средства спрямо онези акционери, чиито акции са държани чрез
клиентски сметки на инвестиционни посредници.
В случаите извън чл. 81, ал. 2 от Правилника за дейност на ЦД, когато
акциите са държани по лични сметки в ЦД, паричните средства,
необходими за заплащането на цената на тези акции се съхраняват в
отделна специална банкова сметка с IBAN BG02UNCR70001523068911
и BIC UNCRBGSF в Уникредит Булбанк АД („Банката“), която сметка е
открита от Предложителя в полза на притежателите на тези акции.
Банката изплаща на неприелите Предложението акционери, в брой или
по указана от тях банкова сметка, сумите, посочени в удостоверение,
издадено от ЦД и съдържащо трите имена/наименованието на
акционерите, ЕГН/ЕИК и броя на акциите, които са им били изкупени.
Заплащането на акциите на акционерите, неприели Предложението,
ще се извършва при спазване на нормативните актове за плащанията,
както следва:
в брой в всички клоновете на Уникредит Булбанк АД. Изплащането на
суми в брой ще се извършва при спазване на законовите изисквания
и ограничения съгласно Закона за ограничаване на плащанията в
брой;
по банков път на посочената от акционера банкова сметка.
Всички разходи по изкупуването са за сметка на Предложителя.
При явяване в банката акционерите представят следните документи:
при физическо лице – документ за самоличност;
при юридическо лице - удостоверение за актуално състояние
от търговския регистър, издадено най-много 6 месеца преди
представянето му, ако дружеството не е пререгистрирано в Търговския
регистър при Агенция по вписванията, и документ за самоличност
на представляващия. Чуждестранни юридически лица представят
преведени и легализирани по съответния ред документи;
в случай на пълномощник - и изрично нотариално заверено
пълномощно и документ за самоличност на пълномощника.
Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде
упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ
да тече от датата, на която е изтекъл срока от 7 работни дни от датата
на публикуване на предложението, след което това право се погасява
по давност и непотърсените суми остават в полза на Предложителя.
Специалната банкова сметка не може да бъде закрита преди изтичане
на петгодишния давностен срок, освен ако всички суми от нея бъдат
надлежно изплатени на акционерите преди този срок.
Кристоф Рат, Изпълнителен директор на Ти Би Ай България” EAД

