
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ (ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА 
КАПИТАЛА) ПО ЧЛ. 89Т, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗППЦК НА „ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ“ АДСИЦ 

 

„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ („Емитентът“ или „Дружеството”), ЕИК 206141426, със седалище 
и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ № 5, на основание § 4 Закона за дружествата със 
специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация („ЗДСИЦДС“), във врз. с чл. 89т, 
ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) уведомява относно 
началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 1 000 000 (един милион) нови 
обикновени, безналични акции, всяка с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев. 
Предлаганите акции се издават на основание решение на Учредителното събрание на „Варвара 
термал вилидж“ АДСИЦ от 09.06.2020 г. за първоначално увеличаване на капитала от 500 000 лева 
на 1 500 000 лв.  

Проспектът за първично публично предлагане на акциите от настоящата емисия е одобрен с 
Решение на КФН № 213 – ДСИЦ от 15.04.2021 г. 

Начална дата на публичното предлагане е най-късната дата от следните: датата на публикуването 
на настоящото съобщение на интернет страницата на информационна агенция „Инфосток“ 
www.infostock.bg/infostock/control/announcement, както и на интернет страниците на Емитента 
www.varvaravillage.com и на Инвестиционния посредник „Карол“ АД www.karollbroker.bg.    

Предмет на публичното предлагане са 1 000 000 (един милион) броя обикновени, безналични, 
поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка от новата емисия. На 
основание чл.13, ал. 8 от ЗДСИЦДС, първоначалното увеличение на капитала се извършва до 
размера на записаните акции. Капиталът ще бъде увеличен, ако е записана и платена поне 1 (една) 
нова акция и най-много 1 000 000 (един милион) нови акции. Всяка акция от новата емисия има 
номинална и емисионна стойност 1 (един) лев. Емисионната стойност е определена в съответствие 
с чл. 176 ТЗ като равна на номиналната. Всички акции, както при учредяването на дружеството, така 
и акциите настоящата емисия при са от един клас – обикновени, безналични, с право на един глас 
в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с 
номиналната стойност на акцията. 

Издаване на права: На основание чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦДС, при първоначалното увеличаване на 
капитала на “Варвара термал вилидж“ АДСИЦ се издават права. Срещу всяка акция от увеличението 
се издава 1 право по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, общо срещу 1 000 000  (един милион) акции от 
увеличението на капитала Дружеството издава 1 000 000  (един милион) права, като всяко едно 
право дава право да се запише една акция от увеличението на капитала с номинална и емисионна 
стойност 1 (един) лев. При първоначалното увеличение на капитала на дружеството разпоредбите 
на чл.  чл. 194 ТЗ не се прилагат, т. е. правата за участие в увеличението на капитала не се издават 
на съществуващите акционери, а се предлагат изцяло от упълномощения инвестиционен 
посредник за търговия на регулиран пазар.  

Условия на участие и срок на предлагането: Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДСИЦДС, срещу всяка акция 
от увеличението се издава едно право. Срещу едно право може да бъде записана една акция от 
увеличението. Всички желаещи да запишат акции от новата емисия на Дружеството, следва първо 
да закупят права на борсата чрез инвестиционен посредник. Цялата емисия права се предлага за 
търговия от избрания да обслужва увеличението на капитала инвестиционен посредник – „Карол” 
АД, с адрес: гр. София, ул. „Златовръх” 1, телефон: (+359 2) 400 8 251, e-mail: broker@karoll.bg. Едно 
лице може да запише най-малко 1 нова акция по емисионна стойност от 1 лев и най-много такъв 
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брой нови акции, който е равен на броя на притежаваните от него права. Записването на акции се 
счита за извършено с внасяне на емисионната стойност на записваните акции в посочената по-долу 
банкова сметка, открита в  “Райфайзенбанк (България)” ЕАД до изтичане на крайния срок за 
записване на акции. 

 Начало на продажба (търговия) на правата и записване на акциите: началната дата за продажба 
(търговия) на правата и записването на акциите е първия работен ден, следващ изтичането на 7 
(седем) дни, считано от началната дата на публичното предлагане, а именно най-късната дата от 
следните: датата на публикуването на настоящото съобщение на интернет страницата на 
информационна агенция „Инфосток“ www.infostock.bg/infostock/control/announcement, както и на 
интернет страниците на Емитента www.varvaravillage.com и на Инвестиционния посредник „Карол“ 
АД www.karollbroker.bg.    

Краен срок за продажба на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно решението 
на Учредителното събрание, чл. 13, ал. 7  от ЗДСИЦДС във вр. чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК – първият 
работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата по 
предходната точка. Съгласно правилника на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) последната дата 
за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. 
Място, условия и ред за прехвърляне на правата: Продажбата на правата съгласно чл. 13, ал. 3, 
изречение второ и ал. 6 от ЗДСИЦДС, както и търговията с права, се извършва на БФБ в съответствие 
с изискванията на закона и борсовия правилник. Правата се предлагат за продажба от 
упълномощения инвестиционен посредник – „Карол” АД. Права могат да предлагат за продажба и 
лица, които са закупили права на „БФБ” АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния 
инвестиционен посредник - член на „БФБ” АД, при когото е разкрита сметката за права на това лице. 
Правата се закупуват от инвеститорите на борсата чрез подаване на заявки за покупка до 
инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се 
прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар” АД. Сумите, получени от 
продажбата на правата, постъпват по специална сметка, открита от „Централен депозитар” АД, и не 
могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала на дружеството в Търговския 
регистър. Краен срок за записване на акции: Крайният срок за записване на акции от 
притежателите на права съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗДСИЦДС, чл. 112б, ал. 5 от ЗППЦК и решението на 
Учредителното събрание на Дружеството е първият работен ден, следващ изтичането на 15 
(петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срока за продажба на права. Не се допуска 
записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.  

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството 
уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК) и предприема необходимите 
действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за 
регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар и „БФБ“ АД.  

Лицата, придобили права в срока за търговия с права, могат да запишат срещу тях съответния брой 
акции до изтичането на крайния срок за записване на акции. Записването на акции се извършва 
като притежателите на права подават заявки по образец при инвестиционен посредник „Карол” АД, 
гр. София или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар” АД, при които 
се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. При подаване на нареждане до 
инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки на лицето, се прилагат 
съответните разпоредби на Наредба № 38 на КФН.  

Записването на акции се извършва чрез подаване на писмена заявка по образец (поръчка), която е 
съобразена с нормативните изисквания. Инвестиционен посредник „Карол“ АД, приемащ заявките, 
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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. 

Ако инвеститорът в акции е физическо лице, заявката се подава лично или чрез пълномощник, 
упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката следва да 
бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото 
законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи: заверено с 
надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на съответния 
инвеститор; оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с надпис „Вярно с 
оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника (ако заявката се 
подава чрез пълномощник). Ако инвеститорът в акции е юридическо лице, заявката се подава лично 
от лицето/лицата, представляващо по закон съответния инвеститор, или чрез негов пълномощник, 
упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на заявката следва да 
бъдат представени, освен останалите документи, изисквани по реда на приложимото 
законодателство относно мерките срещу изпирането на пари, и следните документи: заверено с 
надпис „Вярно с оригинала“,  дата и подпис копие на документ за самоличност на лицето, подаващо 
заявката. Чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят снабдено с 
официален превод и легализирано, респективно заверено с апостил удостоверение за актуално 
правно състояние и   заверено копие от учредителния договор/ учредителния акт , , съдържащи 
като минимум информация за : наименованието, правноорганизационната форма, седалището, 
адреса на управление,  адреса за кореспонденция, актуалния предмет на дейност, срока на 
съществуване, контролните органи, органите на управление и представителство, вида и състава на 
колективния орган на управление, основното място на търговска дейност. В случай, че заявката се 
подава чрез пълномощник - оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и заверено с 
надпис „Вярно с оригинала“, дата и подпис копие на документ за самоличност на пълномощника . 
Към заявката се подписват и подават и съответните документи, декларации и други, изисквани 
съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, 
прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др. Инвестиционните посредници, при които 
са подадени заявки за записване на акции, са длъжни незабавно да уведомят упълномощения 
инвестиционен посредник „Карол“ АД за постъпилите заявки, като съответният посредник изпрати 
подписаната от инвеститора заявка сканирана, на следния и - мейл адрес: backoffice@karoll.bg, 
заедно с писмена декларация, че е (i) установил самоличността на записващия акции инвеститор и 
на неговия представител/пълномощник (ако е приложимо), както и валидността и истинността на 
предоставените от последния идентификационни документи и (ii)клиентът е удостоверил, че ще 
изпълни задължението си за заплащане на пълната емисионна стойност на записваните акции. 
Оригиналите на заявката и декларацията следва да бъдат изпратени на "Карол" АД, на адреса на 
централния офис – гр. София, ул. „Златовръх“ 1, до изтичането на срока за записване на акции. 

Инвеститорът не може да оттегли заявката си. Съгласно чл. 89с, ал. 4 от ЗППЦК, той може да се 
откаже от записаните акции, единствено в случай на допълнение на Проспекта,  като оттеглянето 
на съгласията по смисъла на чл. 23, параграф 2, изречение първо от Регламент (EС) 2017/1129 се 
извършва с писмена декларация на мястото, където са били записани, съответно закупени, ценните 
книжа. 

Упълномощеният инвестиционен посредник, както и другите лицензирани инвестиционни 
посредници, чрез които се подават заявките, в съответствие с приложимите към дейността им 
нормативни актове, общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако 
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не са удовлетворени от вида, формата, валидността, приложенията и други обстоятелства, свързани 
с представените им документи.  

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до 
максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции 
в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се 
считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.  

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателна сметка с 
IBAN: BG23RZBB91551012184570, BIC: RZBBBGSF, открита на името на „Варвара термал вилидж“ 
АДСИЦ в „Райфайзенбанк (България)“ АДСИЦ. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-
късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на 
акции). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната 
бележка. 

В срок от три работни дни след приключване на предлагането на акции „Варвара термал вилидж“ 
АДСИЦ ще изпрати уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него. Към уведомлението 
Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства 
ще бъдат оповестени чрез публикации в информационна агенция „Инфосток“ и на интернет - 
адресите на Емитента и „Карол“ АД. 

Ако в Търговския регистър не е вписано увеличението на капитала, в срок до един месец от 
уведомлението по чл. 89л, ал. 3 ЗППЦК набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, 
заедно с начислените от банката лихви. В тези случаи в деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 
Дружеството уведомява „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД за резултата от подписката, публикува на 
интернет страницата си, покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда 
за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционните посредници, участващи в 
предлагането. Инвестиционните посредници, участващи в предлагането, незабавно след 
получаване на поканата я публикуват на интернет страниците си. 

Проспектът за публично предлагане на акциите от настоящата емисия е публикуван на интернет 
страницата на Емитента: www.varvaravillage.com и страницата на упълномощения инвестиционен 
посредник – „Карол" АД: www.karollbroker.bg. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и 
да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. на адреса на „Варвара 
термал вилидж“ АДСИЦ: гр. София, ул. „Оборище“ № 5, както и на адреса на упълномощения 
инвестиционен посредник – „Карол" АД: гр. София,  ул. „Златовръх“ № 1. 

 


