ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ БФБ
във връзка с проведени срещи с емитенти

Във връзка с промените в Правилника на БФБ, касаещи реорганизацията
на сегментите на Неофициален пазар на акции, Борсата проведе серия от
срещи с представители на 50 публични компании от различни групи, за
които съществува вероятност след 01.07.2009 г. да не отговарят на
минималните изисквания за търговия и да бъдат делиствани след изтичане
на тримесечния срок за наблюдение. Участваха представители на бивши
приватизационни фондове; компании, които са станали публични през
последните 2 години, както и компании, чиято ликвидност е малко под
минимално изискуемата.
Като цяло участниците изразиха задоволството си от инициативата на
Борсата, предвид предоставената им възможност за директен диалог по
интересуващите ги въпроси. На срещите бяха дискутирани широк кръг теми,
между които:
-

-

-

Същността на промените – срокове, контрол, статут, възможности за
повторно листване;
Обсъждане на минималните критерии за борсова търговия;
Възможността за сключване на договор с маркет-мейкър - условия,
функции и интерес от страна на инвестиционните посредници и
емитентите;
Необходимостта от промени в законовата уредба, касаещи
облекчаване на процедурите по отписване от регистъра на публичните
дружества, воден от КФН;
Необходимостта от оптимизиране на рекламната и комуникационна
стратегия на дружествата в условия на криза, вкл. обновяване на
интернет страници, информация на английски език, участия във
форуми и кръгли маси, презентации на бизнес - планове и други.

След анализиране на изказаните мнения, становища и коментари, се
наложиха следните обобщаващи изводи:
-

бяха подкрепени по принцип промените в Правилника и мотивите на

Борсата за извършване на тези промени, свързани с подобряване
качеството на търгуваните емисии и възвръщане на доверието в
капиталовия пазар като цяло;
-

-

болшинството от дружествата, особено тези, които са станали публични
през последните 2 години, изразяват намеренията си да продължат да
се търгуват на Борсата;
голяма част от дружествата са започнали или предстои да започнат
разговори за сключване на договор с маркет - мейкъри;
бяха изразени становища за необходимостта от промени в законовата
уредба, касаещи облекчаване на процедурите по отписване от
регистъра на публичните дружества, воден от КФН;

При проявен интерес от страна на дружествата, Борсата ще организира
нова серия от подобни срещи.
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