ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ ПРИ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ОФИЦИАЛЕН ПАЗАР В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 5 ОТ
ПРАВИЛНИКА НА “БФБ-СОФИЯ” АД”
1.
В случите по чл. 54, ал. 5 от Правилника на Борсата, един или повече от
акционерите на дружеството, заявител за регистрация на Официален пазар, подават
нареждане към член на борсата за предлагане за продажба на брой акции, изпълняващ
изискването на съответния пазарен сегмент с единична цена, равна на цената на въвеждане за
търговия.
2.
Упълномощеният член на Борсата по т. 1 подава до Борсата заявление по образец
за предлагане за първична продажба на акции при регистрация на Официален пазар, което
съдържа най-малко следната информация:
2.1. наименованието на члена на Борсата, който ще извърши предлагането;
2.2. наименованието на емитента;
2.3. наименованието на конкретния пазарен сегмент;
2.4. ISIN код на регистрираната емисия;
2.5. борсовия код на регистрираната емисия;
2.6. броят акции, които ще бъдат предложени за продажба и техният процент от
размера на цялата емисия;
2.7. цена на въвеждане, т.е. минималната продажна цена на една акция, по която ще се
извършва предлагането;
2.8. началната и крайната дата на предлагането – броя работни дни от началната до
крайната дата включително не може да надвишава пет борсови сесии.
3.
Заявлението се подава най-късно до 11:00 ч. на вторият работен ден, предхождащ
началната дата на предлагането.
4.
Предлагането за първична продажба по предходната точка се извършва на
смесения закрит аукцион, одобрен от Съвета във времевия интервал от 9:30ч. до 11:00ч.
всеки работен ден в срока на предлагането.
5.
Началната дата на предлагането се приема и за начална дата на търговия на
съответната емисия на Борсата.
6.
Борсата публикува информация за предлагането най-малко със съдържанието по
т. 2 в своя бюлетин не по-късно от два работни дни преди началната му дата.
7.
От работния ден, следващ крайната дата на предлагането по т. 2 емисията се
прехвърля за търговия по стандартния метод за търговия с акции, съгласно Правилника на
Борсата.
8.
Цената на отваряне за деня по т. 7 е среднопретеглената цена от всички сделки,
сключени на аукционите по т. 4.
9.
В случаите, когато акциите предложени за първична продажба по реда на
настоящите правила са собственост на повече от едно лице, те се обединяват в една поръчка
за продажба от упълномощения борсов член.
10. В случаите по т. 9, ако не е уговорено друго, упълномощения борсов член
изпълнява с предимство нареждането на този от акционерите, което е първо по време
постъпило при него.
Настоящите правила са задължителни и са приети от Съвета на директорите на “БФБ-София”
АД на 05.12.2003г. на основание чл. 5, ал. 3, т. 12 от Правилника на борсата

