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ПРОСПЕКТ 

ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ 

НА АКЦИИ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД 

ISIN код: BG1100038980, CFI код: ESVUFR 
FISN код: DOVERIE/SH BGN18736099 

2 763 901 БРОЯ ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ АКЦИИ С НОМИНАЛНА 
СТОЙНОСТ ОТ 1 ЛЕВ 

Настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Доверие – обединен холдинг“ АД и за 
издаваните от Дружеството ценни книжа, които са предмет на настоящото първично публично 
предлагане, а именно – 2,763,901 нови, обикновени, поименни, безналични акции с номинал от 1 
лев и емисионна стойност от 4.20 лева всяка. Проспектът съдържа цялата необходима за вземане 
на инвестиционно решение информация, включително основните рискове, за които всеки един 
инвеститор трябва да бъде информиран, преди да стане инвеститор в акции на Дружеството. 
Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове, разгледани подробно в Част 
Втора, Раздел 3 от настоящия Проспект. В интерес на инвеститорите е да се запознаят подробно с 
настоящия Проспект, преди да вземат съответното инвестиционно решение.  

НАСТОЯЩИЯТ ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” 
АД Е ОДОБРЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР С РЕШЕНИЕ № 487E ОТ 13.07.2021 Г., КОЕТО НЕ 
ОЗНАЧАВА, ЧЕ КОМИСИЯТА ОДОБРЯВА ИЛИ НЕ ОДОБРЯВА ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, НИТО 
ЧЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА В ДОКУМЕНТА ИНФОРМАЦИЯ. 

30 ЮНИ 2021 ГОДИНА 
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ЧАСТ ПЪРВА. РЕЗЮМЕ 

РАЗДЕЛ А:  ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Точка 1. Наименование и международен идентификационен номер (ISIN) на 
ценните книжа 
Предмет на настоящото публично предлагане са обикновени, поименни, безналични акции от капитала на 
„Доверие – обединен холдинг“ АД с ISIN: BG1100038980, съкратено наименование на финансовия 
инструмент на ценните книжа (FISN): DOVERIE/SH BGN18736099, класификационен код на финансовия 
инструмент (CFI): ESVUFR. 

Точка 2. Идентификационни данни за Емитента 
Емитент е „Доверие – обединен холдинг“ АД, ЕИК: 121575489, акционерно дружество, учредено съгласно 
законите на Република България. Идентификационен код на правен субект (ИКПС) на Емитента: 
8945008Q3OIEBAOUB529. Данни за контакт: адрес: гр. София 1756, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. 
„Лъчезар Станчев“ № 5, Офис сграда А, ет. 7 – Софарма Бизнес Тауърс, тел.: 02/984 5611, e-mail: 
doverie@doverie.bg  

Точка 3. Компетентен орган 
Проспектът се одобрява от Комисията за финансов надзор на Република България, с адрес: гр. София, ул. 
„Будапеща“ № 16, тел.: 02 9404 999, факс: 02 9404 606, e-mail: bg_fsc@fsc.bg. 

Точка 4. Дата на одобряване на проспекта 
Настоящият проспект е одобрен с Решение № 487E/13.07.2021 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), в 
качеството ѝ на компетентен орган съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129. Това одобрение не следва да се 
разглежда като утвърждаване на Емитента, предмет на настоящият Проспект. 

Точка 5. Предупреждения 
Резюмето следва да се схваща като въведение към Проспекта. Всяко решение да се инвестира в ценните 
книжа следва да се основава на разглеждане на целия проспект от страна на инвеститора. Инвеститорът 
може да загуби целия инвестиран капитал или част от него. Когато е предявен иск пред съд относно 
информацията, която се съдържа в Проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното право, да 
трябва да отговаря за разноските във връзка с превода на проспекта преди да започне съдебното 
производство. Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето, включително 
негов превод, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на 
проспекта, когато се разглежда заедно с останалите части на Проспекта, или когато — разгледано заедно с 
останалите части на проспекта — не предоставя съществена информация, която да помогне на 
инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа. 

РАЗДЕЛ Б: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 
Точка 6. Кой е Емитент на ценните книжа? 
Точка 6.1. Седалище, правна форма, ИКПС, правото, съгласно което емитентът 
упражнява дейността си и държавата на учредяване 
Емитент на ценните книжа е „Доверие – обединен холдинг“ АД, ЕИК: 121575489, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, р-н Изгрев, ж.к. "Дианабад", ул. "Лъчезар Станчев" № 5, бл. офис-сграда А, ет. 7, 
холдингово акционерно дружество, учредено и упражняващо дейност съгласно законите на Република 
България, с ИКПС: 8945008Q3OIEBAOUB529. 

mailto:doverie@doverie.bg
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Точка 6.2. Основна дейност на Емитента 
Дружеството има за предмет на дейност – придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или 
акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е 
форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, 
управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на 
лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране 
на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, 
за която няма забрана със закон. 

Точка 6.3. Основни акционери 
Лица, притежаващи над 5% от акциите с право на глас от капитала на Емитента,  към датата на Проспекта г. 
са: 

Таблица 1. Значими акционери 

 

Източник: книга на акционерите 

Освен горепосочените лица, няма други юридически или физически лица, които да притежават пряко, 
непряко или чрез свързани лица над 5 на сто от капитала на Емитента. Няма физическо или юридическо 
лице, което упражнява контрол върху емитента по смисъла на § 1, т. 14 от Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа (ЗППЦК). 

Точка 6.4. Управителен и Надзорен съвет 
Дружеството е с двустепенна система на управление, състояща се от надзорен съвет и управителен съвет. 
Дружеството се представлява от изпълнителния директор Александър  Георгиев Христов.Надзорният съвет 
на „Доверие – обединен холдинг“ АД се състои от следните три физически лица: Радосвет Крумов Радев 
(председател на Надзорния съвет), Иван Огнянов Донев (член), Венцислав Симеонов Стоев (член). 
Управителният съвет се състои от следните три физически лица: Александър Георгиев Христов 
(изпълнителен директор), Анна Иванова Павлова (председател на Управителния съвет), Христо Георгиев 
Христов (член). Мандатът на настоящия управителен съвет изтича на 28.06.2022 г. Служебният адрес на 
всички членове на Управителния съвет е: гр. София 1756, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар 
Станчев“ № 5, Офис сграда А, ет. 7 – Софарма Бизнес Тауърс. 

Точка 6.5. Законово определени одитори 
Годишните отчети на „Доверие – обединен холдинг“ АД за 2018, 2019, и 2020 г. са заверени от „Ейч Ел Би 
България“ ООД, специализирано одиторско дружество с ЕИК: 121871342, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1309, район „Възраждане“, бул. „Константин Величков“ № 149-151, ет. 1, офис 2, 
представлявано заедно и поотделно от управителите си Вероника Ревалска и Димитриос Триантафилос 
Папазис. Ключовият одитор, отговорен и извършил одита на годишните финансови отчети за 2018 г., е 
Милена Христова, регистриран одитор, диплома № 0707. Ключовият одитор, отговорен и извършил одита 
на годишните финансови отчети за 2019 и 2020 г., е Вероника Ревалска, регистриран одитор, диплома № 
0815. 

 Име Брой акции Процент от капитала Начин на притежаване 

1. СОФАРМА АД 4 648 653 24.81% Пряко 

2. 
ТЕЛЕКОМПЛЕКТ 

АД 
1 671 294 8.92% Пряко 
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Точка 7. Каква е основната финансова информация относно Емитента? 
Точка 7.1. Основна финансова информация 
По-долу е предоставена информация, базирана на консолидираните финансови отчети на емитента: 

Таблица 2. Основни консолидирани финансови показатели на емитента 

 

Източник: „Доверие - обединен холдинг“ АД – одитирани съгласно МСФО годишни консолидирани 
финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г. и междинни неодитирани консолидирани финансови отчети 
към 31.03.2020 и 31.03.2021 

Таблица 3. Основни консолидирани финансови показатели на емитента 

 

Източник: „Доверие - обединен холдинг“ АД – одитирани съгласно МСФО годишни консолидирани 
финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г. и междинни неодитирани консолидирани финансови отчети 
към 31.03.2020 и 31.03.2021 

Таблица 4. Основни консолидирани финансови показатели на емитента 

Отчет за доходите на нефинансови субекти, съгласно Таблица 1 от Приложение 1 към Делегиран 
Регламент (ЕС) 2019/979 

в хил. лева 2020 2019 2018 31.03.2021 31.03.2020 

Съвкупни приходи* 159,749 69,433 147,393 39,125 34,096 

Оперативна печалба или загуба 33,897 9,185 4,772 8,659 3,201 

Нетна печалба или загуба 29,977 179,814 4,088 7,308 3,165 

Годишен ръст на приходите 130.08% -52.89% 202.28% 14.75% 293.75% 

Оперативен марж** 21.22% 13.23% 3.24% 22.13% 9.39% 

Нетен марж** 18.77% 258.97% 2.77% 18.68% 9.28% 

Нетна печалба на една акция на притежателите 
на собствен капитал на предприето майка в лв. 1.1395 9.4662 0.1023 0.3003 0.1080 
* Приходите от дейността включват общ нетен доход от банкови операции, нетен доход от 
застрахователни операции и нетен доход от други бизнес сектори. 

** Тези коефициенти не се докладват във финансовите отчети на емитента и са представени във връзка 
с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979 
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Източник: „Доверие - обединен холдинг“ АД – одитирани съгласно МСФО годишни консолидирани 
финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г. и междинни неодитирани консолидирани финансови отчети 
към 31.03.2020 и 31.03.2021 

Точка 7.2. Забележки в одитния доклад, свързани с финансовата информация за 
минали периоди 
Одиторските доклади върху индивидуалните и консолидирани отчети на емитента за  2018, 2019 и 2020 г. 
не съдържат квалификации. 

Точка 8. Кои са основните рискове, характерни за емитента? 
Емитентът е изложен на редица рискове, като онези от тях, които Дружеството определя със средна и висока 
значимост, са описани в Раздел 3 на Част Втора от настоящия Проспект. Инвеститорите следва да се 
запознаят и с рисковете, свързани с ценните книжа. Настоящето описание на рисковете, както и описанието 
на рисковете, описани в Раздел 3 на Част Втора от настоящия Проспект, не е и не следва да бъде приемано 
като изчерпателно, и инвеститорите следва да отчитат възможността за възникване на рискове, които 
емитентът не е идентифицирал и/или не може надеждно да идентифицира към датата на настоящия 
проспект.  

Точка 8.1. Ликвиден риск 
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне 
безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.  

Точка 8.2. Холдингово дружество 
Като холдингово дружество „Доверие – обединен холдинг” АД няма значителни приходи от собствена 
дейност, а консолидира приходите на дъщерните си дружества. и е изложено на съответните секторни 
рискове, относими към дъщерните дружества.  

Точка 8.3. Риск, свързан с разпространението на Covid-19 
На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви разпространението на COVID-19 за пандемия. В 
тази връзка бяха въведени значителни ограничения, имащи негативно влияние върху стопанските субекти.  

РАЗДЕЛ В: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА 
Точка 9. Кои са основните характеристики на ценните книжа? 
Точка 9.1.  Вид, клас, ISIN 
Ценните книжа, предмет на настоящото публично предлагане, са обикновени, поименни, безналични акции 
от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, ISIN: BG1100038980, CFI код: ESVUFR, 
FISN код: DOVERIE/SH BGN18736099.  

Точка 9.2. Валута, единична номинална стойност, обща номинална стойност, брой на 
емитираните ценни книжа и срок на ценните книжа 
Ценните книжа се издават в български лева. Предмет на публично предлагане са 2,763,901 бр. обикновени, 
поименни, безналични акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД с номинал 
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1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 4.20 (четири лева и двадесет стотинки) всяка. Общата номинална 
стойност на предложените за записване акции е 2,763,901 лева, а емисионна стойност на предложените за 
записване акции е 11,608,384.20 лв. Акциите на Дружеството не са ограничени със срок. 

Точка 9.3. Правата, материализирани в ценните книжа 
Акциите от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството и дават еднакви 
права на притежателите си – право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и 
на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 

Точка 9.4. Ред на вземанията по ценните книжа в капиталовата структура на емитента 
в случай на неплатежоспособност 
Акциите представляват капиталов инструмент, който удостоверява участието на притежателя им в 
дружеството и в неговия капитал и имущество. В случай на неплатежоспособност на Емитента, вземанията 
на акционерите по ценните книжа се удовлетворяват в производството по несъстоятелност, само ако е 
налице остатъчно имущество, след удовлетворяването на претенциите на всички обезпечени и 
необезпечени кредитори на Емитента. 

Точка 9.5. Ограничения за свободното прехвърляне на ценните книжа 
Издадените от „Доверие – обединен холдинг” АД акции се прехвърлят свободно, без ограничения, според 
волята на притежателя им и по реда, предвиден в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), 
Наредба № 38 на Комисията за финансов надзор за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници, Правилника на „Централен депозитар“ АД (ЦД) и Правилата на „Българска фондова борса“ АД 
(БФБ). Търговията с акции на Дружеството на регулиран пазар ще се извършва на БФБ чрез лицензиран 
инвестиционен посредник, член на БФБ. 

Точка 9.6. Политиката по отношение на дивидентите 
Съгласно Устава на „Доверие – обединен холдинг” АД решението за разпределение на печалбата на 
дружеството се взема от  редовното годишно Общото събрание  на акционерите въз основа на 
предложението на Управителния съвет, с одобрението на Надзорния съвет и при спазване на изискванията 
на чл. 247а и чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Като публично дружество „Доверие – обединен холдинг” 
АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК.  

Точка 10. Къде ще се търгуват ценните книжа? 
След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на „Доверие - обединен холдинг” АД в 
Търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар, издадените от 
Дружеството обикновени акции от увеличението на капитала ще се предлагат за търговия на БФБ. Не се 
предвижда кандидатстване за допускане до търговия на други равностойни пазари. Към датата на изготвяне 
на настоящия Проспект не се извършва публична или частна подписка за ценни книжа от същия или друг 
клас. Към настоящия момент ценни книжа с емитент „Доверие – обединен холдинг“ АД от същия клас, като 
предлаганите с този Проспект обикновени акции, са допуснати до търговия на регулирания пазар, 
организиран от БФБ. Акциите се търгуват на Основен пазар на Българска Фондова Борса (Bulgarian Stock 
Exchange или BSE), Сегмент акции „Standard“. Към датата на изготвяне на настоящия Проспект „Доверие - 
обединен холдинг” АД няма допусната емисия акции от същия клас на други регулирани пазари или пазари 
на трети държави, пазари за растеж на МСП или МСТ. 

Точка 11. Има ли гаранция, свързана с ценните книжа? 
Няма гаранция, свързана с ценните книжа. 

Точка 12. Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа? 
Ценови риск 

След допускането до регулиран пазар, цената на акциите на емитента ще се определя в зависимост от 
търсенето и предлагането на акции на борсата, от финансовите резултати на Дружеството, от оповестените 
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новини и събития. Капиталовите ценни книжа на емитента са изложени на риск от промяна в негативна 
посока на цената им във времето. 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск за инвеститорите се изразява в несигурността за наличието на активно пазарно търсене на 
акциите на емитента през определен период от време.  

Риск от разводняване при бъдещо финансиране чрез издаване на акции 

Емитентът може да издава допълнителни обикновени акции при последващи увеличения на капитала. 
Съществуващите акционери могат да изберат да не участват в бъдещо емитиране на обикновени акции, 
което ще доведе до „разводняване“ на текущото им участие в Дружеството. 

Риск значителни сделки с акции на Дружеството да повлияят на тяхната пазарна цена 

Ако значителен брой от акциите се предложат за продажба, борсовата цена на акциите може да се понижи.  

Липса на гаранция за изплащане на дивиденти 

Изплащането на дивидент зависи от финансовото състояние на Дружеството, съответно от реализирането 
на положителен финансов резултат от дейността.  

РАЗДЕЛ Г: ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ 
НА ЦЕННИ КНИЖА И/ИЛИ ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА 
РЕГУЛИРАН ПАЗАР. 
Точка 13. При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни 
книжа? 
Предмет на публично предлагане са 2,763,901 бр. обикновени, поименни, безналични акции от 
увеличението на капитала на емитента с номинал 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 4.20 (четири 
лева и двадесет стотинки) лв. всяка. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен, само ако бъдат записани 
и платени най-малко 1,381,951  бр. акции с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 
4.20 (четири лева и двадесет стотинки) лв. всяка, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен 
само със стойността на записаните акции. Условията, на които е подчинено публичното предлагане на 
акциите от емисията от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, са нормативно 
регламентирани в ЗППЦК, Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, 
Наредба № 38 на Комисията за финансов надзор за изискванията към дейността на инвестиционните 
посредници, Правилата на „Българска фондова борса“ АД и Правилника на „Централен депозитар” АД и 
приложимите актове на европейското законодателство.  Всеки 6.778860386 права дават възможност за 
записване на 1 нова акция. След одобрението на настоящия проспект за публично предлагане на акции от 
КФН, Управителният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД публикува съобщение за публичното 
предлагане, като датата на съобщението се смята за начало на публичното предлагане.  Новите акции ще 
бъдат предложени публично единствено в Република България.  Лицата, които желаят да запишат акции от 
увеличението подават своите заявки чрез лицензираните инвестиционни посредници всеки работен ден от 
срока на подписката.  Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална 
набирателна сметка на „Доверие – обединен холдинг“ АД. 

Таблица 5. Очакван график на предлагането 

Дата на публикуване на Проспекта                             16.07.2021 

Дата на оповестяване на съобщението за публичното 
предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на Интернет страниците на 

16.07.2021 
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„Доверие – обединен холдинг” АД и на упълномощения 
инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” 
АД 

Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите 
акции  30.07.2021 

Последен ден на търговията с права на БФБ  09.08.2021 

Изтичане на периода за прехвърлянето на правата 11.08.2021 

Служебен аукцион на БФБ за продажба на неупражнените права  13.08.2021 

Крайна дата за записване на акции 23.08.2021 

Регистрация на емисията нови акции                                                           
и увеличението на капитала в Търговския регистър 08.09.2021 

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в 
Централния Депозитар  23.09.2021 

Начало на търговията с новите акции на БФБ  25.10.2021 

Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (1) сроковете по графика се спазват без 
забава; и (2) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове 
съобразно практиката им. Точната дата може да бъде преди или след посочената дата.  

Прогнозният размер на общите разходи по емисията възлизат на 43,716 лв. при записване на минималния 
размер и на 145,289 лв. при пълно записване., като те са за сметка на Дружеството. Няма разходи, свързани 
с предлагането, които да са начислявани от Емитента на инвеститорите. Увеличението на капитала ще има 
разводняващ ефект върху дела от капитала на една стара акция. В случай че бъде записан пълният размер 
на предложените акции (2,763,901 бр.), делът на една акция в капитала на Дружеството ще падне от 
0.0000053373% до 0.0000046512%. Ако бъде записан само минималният размер, при който емисията ще се 
счита за успешна (1,381,951 бр. акции), делът на една акция в капитала на Дружеството ще падне от 
0.0000053373% до 0.0000049707%. 

Точка 14. Кой е предложителят и/или кое е лицето, което иска допускане на 
ценни книжа до търговия? 
Предложител на акциите, обект на настоящото публично предлагане, е „Доверие – обединен холдинг“ АД. 
Акциите от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД се предлагат за записване от 
името и за сметка на Дружеството. Акциите от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ 
АД не се предлагат за записване от държатели/собственици на ценни книжа. 

Точка 15. Защо е съставен този проспект? 
Целта на настоящото публично предлагане е „Доверие – обединен холдинг“ АД  да набере средства, които 
Дружеството ще използва в три основни направления:  (а) инвестиране в капитализация на „Доверие - 
инвест“ ЕАД – дружество, контролиращо BC Moldindconbank S.A., Република Молдова; (б) увеличаване на 
оборотния капитал на емитента с цел дългосрочно подобряване на ликвидната позиция; и (в) погасяване на 
банков дълг. Предлагането на ценните книжа не е предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд 
ангажимент.  Очакваните брутни постъпления за Емитента, в случай че емисията бъде записана в пълния 
предложен размер, са в размер на 11,608,384.20 лв,. а нетните постъпления се очаква да бъдат в размер на  
11,463,095.20 лв. В случай че бъде записан само минималният брой акции, при който емисията ще се счита 
за успешна, Емитентът ще получи брутни постъпления в размер на 5,804,194.20 лв. и нетни постъпления от 
емисията в  размер на 5,760,478.20 лв. На Емитента на ценните книжа не са известни конфликти на интереси, 
свързани с предлагането.  
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