„Вита Ми Холдингс” АД
“Vita Mi Holdings” AD

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ
ЕМИТЕНТ

„ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД

ВИД ПРЕДЛАГАНИ АКЦИИ

СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯЕМИ, С ПРАВО НА

ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ,
ГЛАС

БРОЙ ПРЕДЛАГАНИ АКЦИИ

50,000 (ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ) БРОЯ

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

1 (ЕДИН) ЛЕВ

ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

15,466 (ПЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН
ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ) ЛЕВА

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ

НЯМА ПРИХОДИ ОТ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ПО ЕМИСИЯТА Е: ИП „БЕНЧМАРК ФИНАНС” АД СЪС СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВИСКЯР ПЛАНИНА” №19 (ВХОД ОТ КЪМ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ”
№32А).
НАЧАЛЕН/ КРАЕН СРОК НА ПРЕДЛАГАНЕТО: БОРСОВИ СДЕЛКИ С АКЦИИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ
ИЗВЪРШВАТ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕТО ИМ ЗА ТЪРГОВИЯ НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД
НА ДАТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БОРСАТА. НЕ Е ПРЕДВИДЕН КРАЕН СРОК НА
ПРЕДЛАГАНЕТО.
НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА СЪДЪРЖА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ
НЕОБХОДИМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ,
СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ.
НАСТОЯЩИЯ

В ИНТЕРЕС НА ИНВЕСТИТОРИТЕ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С
ДОКУМЕНТ, КАКТО И С РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ДА

ИНВЕСТИРАТ.

КОМИСИЯТА

ЗА

ФИНАНСОВ

НАДЗОР

Е

ПОТВЪРДИЛА

НАСТОЯЩИЯ

ДОКУМЕНТ

ЗА

ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ, КОЕТО НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ КОМИСИЯТА ОДОБРЯВА ИЛИ НЕ ОДОБРЯВА
ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, НИТО ЧЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В ДОКУМЕНТА ИНФОРМАЦИЯ.

ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ, ПОДРОБНО ОПИСАНИ
НА СТР. 11 -13 ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ В СЕКЦИЯ „РИСКОВИ ФАКТОРИ”.

20 ФЕВРУАРИ 2009 Г.
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ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД, КАКТО И „БЕНЧМАРК
ФИНАНС” АД, В КАЧЕСТВОТО СИ НА УПЪЛНОМОЩЕН ДА ИЗГОТВИ ПРОСПЕКТА ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОСРЕДНИК, ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ
НЕПЪЛНИ ДАННИ В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА. СЪГЛАСНО ЧЛ. 34, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА
ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО С
ЛИЦАТА ПО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЧЕЧЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ
НЕПЪЛНИ ДАННИ, В ИЗГОТВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЕМИТЕНТА, А РЕГИСТРИРАНИЯ
ОДИТОР ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ОДИТИРАНИТЕ
ОТ НЕГО ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 34, АЛ. 2 от ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО С ЛИЦАТА ПО
ПРЕДХОДНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ
ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ДРУЖЕСТВОТО, А ОДИТОРИТЕ – ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ
ОДИТИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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ПРОСПЕКТЪТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА АКЦИИТЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД, СЕ СЪСТОИ ОТ
3 ДОКУМЕНТА:
1) РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ;
2) ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА;
3) РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА.
Регистрационният
документ
съдържа
съществената
информация
за
„ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД, а документът за ценните книжа – информация за ценните
книжа, за които ще се иска допускане до търговия на БФБ (акции), необходима за
вземането на инвестиционно решение.
ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, ДОКУМЕНТА ЗА
ЦЕННИТЕ КНИЖА И РЕЗЮМЕТО НА ПРОСПЕКТА, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН НА:
1. А ДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА :
ГР. СОФИЯ, УЛ. СЪБОРНА №2А
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: КОНСТАНТИНОС КОЛОКАСИДИС
ТЕЛ. +30 210 6012044
ФАКС: +30 210 6002659
E-MAIL: ZAKAKI@OTENET.GR

2. И ЛИ НА АДРЕСА НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК :
ИП „Б ЕНЧ М АРК Ф ИНАНС ” АД, ГР . С ОФИЯ ,
УЛ .

„В ИСКЯР ПЛАНИНА ” № 19, ЕТ . 2

( ВХОД ОТКЪМ БУЛ . „Ч ЕРНИ ВРЪХ ” № 32А)
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ : БИЛЯНА
ТЕЛ .
ФАКС :

В ЪЛКОВА

+359 2 962 54 05
+359 2 962 53 88

E-MAIL: HRISTOV@BENCHMARK.BG

ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪСТАВЛЯВАЩИ В СЪВКУПНОСТ ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ
ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИТЕ КНИЖА (АКЦИИ), МОГАТ ДА БЪДАТ
ПОЛУЧЕНИ И ОТ БФБ, СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА АКЦИИТЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД ЗА
БОРСОВА ТЪРГОВИЯ.
„ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД ПРЕДУПРЕЖДАВА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ
КНИЖА Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДРУЖЕСТВОТО РИСКОВИ ФАКТОРИ СА ОПИСАНИ ПОДРОБНО В Т. 1 ОТ РАЗДЕЛ IV - „РИСКОВИ
ФАКТОРИ” НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ.
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ИЗПОЛЗВАНИ ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

Емитент, Дружеството – „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД
Акции – акциите от капитала на „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценните книжа
ТЗ – Търговски закон
ЗПФИ – Закон за пазарите на финансови инструменти
ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане;
ЗДДФЛ – Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
КФН – Комисия за финансов надзор
Ресорния заместник-председател – заместник-председател, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност” към Комисия за финансов надзор
ЦД – „Централен депозитар” АД
БФБ – „Българска Фондова Борса – София” АД
СД – Съвет на директорите
ОСА – Общо събрание на акционерите
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I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА
1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
„Вита Ми Холдингс” АД, наричано за краткост Дружеството или Eмитентът, е
акционерно дружество с едностепенна система на управление.
Членове на Съвета на директорите:
1. Теодорос Десиприс, гражданин на Република Гърция, роден на 24.09.1962 г., в гр.
Фалатадо, Република Гърция, притежаващ паспорт № АB 3121944, издаден на
18.06.2007 г., с постоянен адрес Република Гърция, Глифада, ул. „Даскароли” 40, с
адрес за кореспонденция в Република България: гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна”
2A – Изпълнителен директор.
2. Василиос Мухтарис, гражданин на Република Гърция, роден на 31.07.1962 г. в гр.
Дюселдорф, Германия, притежаващ паспорт № АA 2196871, издадена на 20.05.2006г. с
постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. „Панепистимиу” 16, с адрес за
кореспонденция в Република България: гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна” 2A –
Председател на Съвета на директорите.
3. Димитриос Бинтудис, гражданин на Република Гърция, роден на 11.10.1970 г. в
гр. Нойс, Германия, притежаващ паспорт № АE3306461, издаден на 10.01.2008 г., с
постоянен адрес: Република Гърция, Лагониси Атикис, ул. „Ираклиу” 4, с адрес за
кореспонденция в Република България: гр. София, р-н Средец, ул. „Съборна” 2A – зам.председател на Съвета на директорите.
„Вита Ми Холдингс” АД се представлява от Изпълнителния директор Теодорос
Десиприс. Дружеството не е назначило прокурист или друг търговски пълномощник.
2. ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ. ДАННИ ЗА ПРАВНИТЕ
КОНСУЛТАНТИ ПО ТАЗИ ЕМИСИЯ

Инвестиционен посредник
ИП „БенчМарк Финанс” АД

гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19
(вход откъм бул. „Черни връх” № 32А)

„Вита Ми Холдингс” АД не ползва външни правни консултанти и не е ползвало правен
консултант по настоящата емисия.
3. ОДИТОР
Одитор на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., в „Прима Одит
Консултинг 2” ЕООД, представлявано от Васил Кръстев Калайджиев, член на ИДЕС и с
диплом № 0409, и седалище и адрес на управление гр. София, ул. Т. Шевченко №2,
бл. 204, вх. Б, ет. 3, ап. 18.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ
КНИЖА.
Изготвянето на документа за ценните книжа е възложено на инвестиционен посредник
„БенчМарк Финанс” АД (седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вискяр
планина” 19, ет.2). Следните служители и сътрудници на горепосоченото дружество са
отговорни за изготвянето на документа за ценните книжа:
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Биляна Вълкова – Ръководител отдел „Инвестиционно банкиране” – за икономическата
част;
Ивелина Илиева – юрисконсулт – за юридическата част;
С ПОДПИСИТЕ СИ НА ПОСЛЕДНАТА СТРАНИЦА НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ
ЛИЦА ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ:
(1) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИЯ
КНИЖА СА ПОЛОЖИЛИ НЕОБХОДИМАТА ГРИЖА; И ЧЕ

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕННИТЕ

(2) ДОКОЛКОТО ИМ Е ИЗВЕСТНО, ДАННИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗГОТВЕНАТА ОТ ТЯХ ЧАСТ НА
ТОЗИ ДОКУМЕНТ, НЕ СА НЕВЕРНИ, ПОДВЕЖДАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ.
5. ЛИЦАТА ПО Т. 4 ПО-ГОРЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,
ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 34, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР,
ДЕКЛАРИРАТ ЧЕ СА СОЛИДАРНО ОТГОВОРНИ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕВЕРНИ,
ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА И СЪОТВЕТНО В
ИЗГОТВЕНИТЕ И ОДИТИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО (ПОДРОБНО ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ
I, Т.1 ПО-ГОРЕ) И ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ (ПОДРОБНО
ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ I, Т. 4 ПО-ГОРЕ) ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ
НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 34,
АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО – „СТОЯНОВ И СТОЯНОВ КОНСУЛТИНГ” ЕООД,
ПРЕДСТАВЛЯВАНО И УПРАВЛЯВАНО ОТ ЕЛЕНА РАДУЛОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ЕМИТЕНТА ОТГОВАРЯ СОЛИДАРНО С ЛИЦАТА ПО ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ
ОТ НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА
ЕМИТЕНТА, А РЕГИСТРИРАНИЯТ ОДИТОР – ВАСИЛ КАЛАЙДЖИЕВ ЗА ВРЕДИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ
НЕВЕРНИ, ЗАБЛУЖДАВАЩИ ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В ОДИТИРАНИТЕ ОТ НЕГО ФИНАНСОВИ
ОТЧЕТИ.
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II. РИСКОВИ ФАКТОРИ
ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД Е СВЪРЗАНО С ПОЕМАНЕТО
ПОСОЧЕНИТЕ РИСКОВИ ФАКТОРИ

НА РАЗЛИЧНИ ПО ВИД И СТЕПЕН НА ВЛИЯНИЕ РИСКОВЕ.

ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВНИМАТЕЛНО РАЗГЛЕДАНИ И ОЦЕНЕНИ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА
ИНВЕСТИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ.

1. РИСКОВИ ФАКТОРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА АКЦИИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ
РИСКЪТ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА СЕ СВЪРЗВА С НЕСИГУРНОСТТА И НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА
ТОЧНО ПРЕДВИЖДАНЕ НА БЪДЕЩИ ЕФЕКТИ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОЧАКВАНАТА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ
НАПРАВЕНАТА ИНВЕСТИЦИЯ.

ОСНОВНИЯТ РИСК И НЕСИГУРНОСТ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИТА МИ
ХОЛДИНГС” АД Е ВЕРОЯТНОСТТА ТЯХНАТА ИНВЕСТИЦИЯ В АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА НЕ ЗАПАЗИ
СВОЯТА СТОЙНОСТ, КАКТО И ДА НЕ ГЕНЕРИРА ОЧАКВАНАТА ОТ ТЯХ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ПОРАДИ
ПОНИЖЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ ИЛИ ЛИПСА НА ДРУГИ ДОХОДИ (ДИВИДЕНТИ) ОТ ТЯХ.
В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ФИНАНСОВА КРИЗА ПОТЕНЦИАЛНИЯТ РИСК ОТ НЕПОЛУЧАВАНЕ НА
ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ НАПРАВЕНАТА ИНВЕСТИЦИЯ И ДОРИ ДО ПОНАСЯНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ ЗАГУБИ, СЕ
УВЕЛИЧАВА, ПОРАДИ НАБЛЮДАВАНОТО ЗНАЧИТЕЛНО ПОДЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ТЪРГУВАНИ
НА БОРСАТА, КАКТО И ПОРАДИ СВИВАНЕТО НА ТЪРГУВАНИТЕ ОБЕМИ, КОЕТО СЕ АСОЦИИРА С ПОВИШЕН
ЛИКВИДЕН РИСК ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА.
ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪНШЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР, ВЪРХУ
КОЙТО НЕ БИХА МОГЛИ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ КОНКРЕТНИ ПРЕКИ МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ
НА НЕГАТИВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ СТРАНА НА ЕМИТЕНТА.

„ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД ИНФОРМИРА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В АКЦИИ
Е СВЪРЗАНО С ОПРЕДЕЛЕНИ РИСКОВЕ. ИНВЕСТИТОРИТЕ ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТАТ И
ОСМИСЛЯТ РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИРАНЕТО В АКЦИИ ОТ НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ ПРЕДИ ДА
ВЗЕМАТ ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ.
А) ЦЕНОВИ РИСК.

ПРОМЕНИТЕ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД МОГАТ ДА БЪДАТ ПОРОДЕНИ, КАКТО
ОТ ФУНДАМЕНТАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – НАСТОЯЩИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ, ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ И
ДР., ТАКА И ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ И ДО РАЗЛИЧНА СТЕПЕН ОТ
ПАЗАРНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ В ДРУГИТЕ СТРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, КАКТО
И В ДРУГИТЕ НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ ВЪОБЩЕ. АКЦИОНЕРИТЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ Е
ВЪЗМОЖНО ДА НАСТЪПЯТ СЪБИТИЯ, КОИТО ДА ПРИЧИНЯТ РЕЗКИ КОЛЕБАНИЯ В ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА
АКЦИИТЕ, КАКВИТО И ПРЕДИ СА СЕ ПРОЯВЯВАЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР И НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ, КАКТО И ЧЕ ПОДОБНИ КОЛЕБАНИЯ МОГАТ ДА ЗАСЕГНАТ В
НЕБЛАГОПРИЯТНА ПОСОКА АКЦИИТЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД.
СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИИТЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД ЗА ТЪРГОВИЯ НА БФБ НАСТОЯЩИТЕ
АКЦИОНЕРИ НЕ ПОЕМАТ АНГАЖИМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АКЦИИ. ЦЕНОВИ
РИСК ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ СЛЕД УЧАСТИЕТО ИМ В ПОСЛЕДВАЩОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА
КАПИТАЛА НА КОМПАНИЯТА.

СЛЕД СТАРТА НА ТЪРГОВИЯ НА АКЦИИТЕ НА КОМПАНИЯТА НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ”
АД, ПАЗАРНАТА ИМ СТОЙНОСТ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА БАЗАТА НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО, И ЦЕНАТА
НА АКЦИИТЕ МОЖЕ ДА НАРАСТВА ИЛИ ДА НАМАЛЯВА. ТЕЗИ „КОЛЕБАНИЯ” НА ЦЕНИТЕ МОГАТ ДА
ДОВЕДАТ ДО ТОВА ДАДЕНА ЦЕННА КНИГА ДА СТРУВА В ДАДЕН МОМЕНТ МНОГО ПО-МАЛКО, ОТКОЛКОТО
В ПРЕДХОДЕН МОМЕНТ. ТАЗИ ДИНАМИКА НА ЦЕНИТЕ Е ОСОБЕНО ХАРАКТЕРНА ЗА ПАЗАРА НА
ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ, ЧИИТО БОРСОВИ ЦЕНИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА РЕЗКИ КОЛЕБАНИЯ В
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РЕЗУЛТАТ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА

ДРУЖЕСТВОТО,

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ.

ТЪЙ КАТО ДОСЕГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛ ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД, ЗА
ИНВЕСТИТОРИТЕ В АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО СЪЩЕСТВУВА РИСКА (НЕСИГУРНОСТТА), ЧЕ СЛЕД
ПРИЕМАНЕТО НА АКЦИИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА БФБ ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ И ЩЕ СЪЩЕСТВУВА АКТИВЕН БОРСОВ
ПАЗАР ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СЕ СЪЗДАДЕ И НЯМА АКТИВЕН БОРСОВ ПАЗАР
ЗА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПАЗАРНАТА ЦЕНА И ЛИКВИДНОСТТА НА АКЦИИТЕ НА „ВИТА МИ
ХОЛДИНГС” АД МОГАТ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ В НЕБЛАГОПРИЯТНА ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ПОСОКА.
ДРУЖЕСТВОТО НЕ ГАРАНТИРА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЧЕ ЦЕНАТА НА НЕГОВИТЕ АКЦИИ ЩЕ СЕ ЗАПАЗВА
СТАБИЛНА И/ИЛИ ЩЕ ПОВИШАВА СВОЯТА СТОЙНОСТ В БЪДЕЩЕ. НИТО „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД,
НИТО НЯКОЙ ОТ НАСТОЯЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ДРУЖЕСТВОТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ
ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ И/ИЛИ ПОВИШЕНИЕ НА ПАЗАРНАТА ЦЕНА
НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОПУСНАКЕТО НА АКЦИИТЕ ДО ТЪРГОВИЯ
НА “БФБ – СОФИЯ” АД.
Б) ЛИКВИДЕН РИСК.

ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЛИКВИДНИЯ РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИТЕ НА „ВИТА МИ
ХОЛДИНГС” АД СЕ СВЪРЗА С ЛИПСАТА НА ДОСТАТЪЧНО ДОБРЕ РАЗВИТО ТЪРСЕНЕ НА АКЦИИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО ЗА ОПРЕДЕЛЕН/И ПЕРИОД/И ОТ ВРЕМЕ, СЪОТВЕТНО С НАЛИЧИЕТО НА ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА
ТЯХНАТА ПРОДАЖБА ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ЗАГУБИ ИЛИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА
ПЕЧАЛБИ.

ИНВЕСТИТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ БФБ Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО–МАЛКА И ПО–

СЛАБО ЛИКВИДНА ОТ ПАЗАРИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ПОВЕЧЕТО СТРАНИ С РАЗВИТА ПАЗАРНА
ИКОНОМИКА.

ТАКА, ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ КОТИРАНЕТО
НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА БФБ ЩЕ ГАРАНТИРА АКТИВНАТА ИМ ТЪРГОВИЯ И ДОСТАТЪЧНА
ЛИКВИДНОСТ.
ЛИКВИДНОСТТА НА АКЦИИТЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ:
НАЛИЧИЕТО НА ДОСТАТЪЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРОДАВАЧИ И КУПУВАЧИ НА ПАЗАРА;
НАЛИЧИЕТО НА ДОСТАТЪЧНО ГОЛЯМ БРОЙ АКЦИИ В ОБРЪЩЕНИЕ;
НАЛИЧИЕТО НА ПРИЕМЛИВА РАЗЛИКА (СПРЕД) МЕЖДУ ЦЕНИТЕ „КУПУВА” И „ПРОДАВА”
ЛИКВИДНИЯТ РИСК НА АКЦИИТЕ ЩЕ ЗАВИСИ И ОТ:
РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЕМА И
РАЗНООБРАЗИЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ;
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА; И ДР.
В) РИСК ОТ ПРОМЯНА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА МАЖОРИТАРНИЯ АКЦИОНЕР.

МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД СЕГА И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ПРОЦЕСА ПО ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА АКЦИИТЕ Е ВАСИЛИОС МУХТАРИС,
ПРИТЕЖАВАЩ ПО 99.998 НА СТО ОТ ДРУЖЕСТВЕНИТЕ АКЦИИ.
КАТО ОСНОВЕН АКЦИОНЕР ТОЙ МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА ЗНАЧИТЕЛНО И РЕШАВАЩО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ПОВЕЧЕТО ВЪПРОСИ, ИЗИСКВАЩИ ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО, КАТО НАПРИМЕР ПРОМЕНИ В УСТАВА, НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО СДЕЛКИ,
РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДИВИДЕНТИ И ДР. ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В АКЦИИ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД
СЪЩЕСТВУВА РИСКА ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ИНТЕРЕСИТЕ НА ОСНОВНИЯ
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АКЦИОНЕР, КОИТО ПРОМЕНИ ДА ИМАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ПРОЯВЛЕНИЕ, КАКТО КЪМ ДЕЙНОСТТА НА

ДРУЖЕСТВОТО, ТАКА И СПРЯМО ИНТЕРЕСИТЕ НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ.
Г) ИНФЛАЦИОНЕН РИСК.

ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ИНФЛАЦИОННИЯТ РИСК ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД БИ
НАСТЪПИЛО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДОХОДИТЕ ОТ АКЦИИТЕ (ПОВИШЕНИЕ В ЦЕНАТА И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИ
ДИВИДЕНТИ) СА ПО–МАЛКИ ОТ ИНФЛАЦИЯТА ЗА ПЕРИОДА НА ИНВЕСТИРАНЕ.

ИНФЛАЦИОННИТЕ

ПРОЦЕСИ ВОДЯТ ДО НАМАЛЕНИЕ НА РЕАЛНАТА ДОХОДНОСТ, КОЯТО ПОЛУЧАВАТ ИНВЕСТИТОРИТЕ.

ВЪПРЕКИ, ЧЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ДОХОДНОСТТА ОТ АКЦИИ ЗНАЧИТЕЛНО Е ИЗПРЕВАРВАЛА
ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ СТРАНИ С РАЗВИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, НЯМА
ГАРАНЦИИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В АКЦИИ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД, ЧЕ ТЯХНАТА ИНВЕСТИЦИЯ В
АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА РЕАЛНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ИНФЛАЦИЯТА.
Д) УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА.

ИНВЕСТИТОРИТЕ В АКЦИИ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД СЛЕДВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО
В БЪДЕЩЕ ЩЕ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ

ДРУЖЕСТВОТО. КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВИТА МИ
ХОЛДИНГС” АД Е ПОЕЛО АНГАЖИМЕНТ ДА ПРЕДЛОЖИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ЕМИТЕНТА С
5,000,000 ЛВ. ДО КРАЯ НА 2009 Г., НА ВЕДНЪЖ ИЛИ НА ЧАСТИ, СЪОБРАЗНО НУЖДАТА ОТ
ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО, КАТО ТОВА УВЕЛИЧЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПОКРИТО ИЗЦЯЛО СЪС СРЕДСТВА НА
НАСТОЯЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЦЕЛИ НА

ВСЯКО ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД ПОД ФОРМАТА НА УВЕЛИЧЕНИЕ
НА КАПИТАЛА, ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕТО НА НОВИ АКЦИИ, МОЖЕ ДА ИМА „РАЗВОДНЯВАЩ” ЕФЕКТ ЗА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, А ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ ПОД ФОРМАТА
НА ДЪЛГ МОЖЕ ДА НАМАЛИ ДОХОДНОСТТА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ДА ДОВЕДЕ ДО
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ БЪДЕЩИ ФИНАНСИРАНИЯ.
Е) ВАЛУТЕН РИСК ЗА ИНВЕСТИТОРА

НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ Е ДЕНОМИНИРАНА В ЛЕВА. ВАЛУТЕН РИСК ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА СЪЩЕСТВУВА ЗА
ИНВЕСТИТОРИ, ЧИЙТО СРЕДСТВА СА В ЩАТСКИ ДОЛАРИ ИЛИ ДРУГА ВАЛУТА, РАЗЛИЧНА ОТ ЛЕВА И
ЕВРО ПОРАДИ ПОСТОЯННИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ. ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО ПОЕМАТ
ВАЛУТЕН РИСК ПРИ ПОКУПКАТА НА НАСТОЯЩАТА ЕМИСИЯ БИХА УВЕЛИЧИЛИ ИЛИ НАМАЛИЛИ
ЕФЕКТИВНАТА ДОХОДНОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА СИ В СЛЕДСТВИЕ НА ЗАСИЛВАНЕ ИЛИ ОТСЛАБВАНЕ НА
КУРСА

НА

ЛЕВА/ЕВРОТО

СПРЯМО

ВАЛУТАТА,

В КОЯТО

СА

ДЕНОМИНИРАНИ

СРЕДСТВАТА

НА

ИНВЕСТИТОРА.

ВАЛУТНИЯТ РИСК ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА БИ МОГЪЛ ДА СЕ НАМАЛИ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛУТНИ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА НЕГОВОТО МИНИМИЗИРАНЕ (ХЕДЖИРАНЕ). СТАБИЛНОСТТА И ВИСОКОТО ДОВЕРИЕ В
НАДЕЖДНОСТТА НА ВАЛУТНИЯ БОРД В СТРАНАТА, КАКТО И ДОМИНИРАЩИТЕ ПОЗИЦИИ НА ЕВРОТО НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВАЛУТНИ ПАЗАРИ, СВЕЖДАТ НАЛИЧИЕТО НА ВАЛУТЕН РИСК ДО МИНИМАЛНИ НИВА.
Ж) ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНИ ДИВИДЕНТИ

ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗАВИСИ ОТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРИ, СРЕД КОИТО УМЕНИЕТО
И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА МЕНИДЖЪРСКИЯ ЕКИП, РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА, В КОЙТО ОПЕРИРА
ДРУЖЕСТВОТО, ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА И РЕГИОНА И Т.Н. НАМЕРЕНИЕТО НА
МЕНИДЖМЪНТА НА КОМПАНИЯТА КЪМ ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ Е
РЕАЛИЗИРАНАТА ПЕЧАЛБА ИЗЦЯЛО ДА СЕ РЕИНВЕСТИРА В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.
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2. РИСКОВИ ФАКТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ В РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ
СПЕЦИФИЧНИТЕ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ОБЩИТЕ
РИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ НА
СТРАНИЦИ 12 – 20 ОТ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ, РАЗДЕЛ ІV (РИСКОВИ ФАКТОРИ).
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III. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ
1. ОБОРОТЕН КАПИТАЛ
С подписа си на последната страница на настоящия документ, лицето Теодорос
Десиприс – изпълнителен директор на емитента, декларира, че оборотният капитал е
достатъчен за настоящите нужди на дружеството.
За целите на реализиране на описаните детайлно в регистрационния документ
ангажименти, Съветът на директорите на дружеството се ангажира в рамките на 2009
г. да предложи увеличение на капитала на емитента с 5,000,000 лв. на веднъж или на
части, съобразно нуждата от финансиране във времето, като това увеличение ще бъде
покрито изцяло със средства на настоящите акционери на дружеството.
2. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
В следващата таблица е представена информация
задлъжнялостта на емитента към края на 2008 г.
Капитализация и задлъжнялост

за

капитализацията

и

2008

Капитализация
Основен капитал

50

Резерви

0

Финансов резултат от минали години

0

Текущ финансов резултат

0

Собствен капитал:

50
Задлъжнялост

Дългосрочни задължения, в т.ч.
Краткосрочни задължения в т.ч.

0
0

- Текущи задължения

0

Задължения:

0

* сумите са в хил. лв.

Източник на посочената финансова информация са одитираните годишни финансови
отчети на Дружеството към 31.12.2008 г.
Емитентът е новоучредено дружество, регистрирано в Търговския регистър на
17.11.2008 г. Към момента дружеството не е стартирало основната си дейност. За
периода от учредяването си до 31.12.2008 г. дружеството няма извършени разходи,
освен разходите по своето учредяване, които са в размер по-малък от 1,000 лв. За
посочения период капитализацията на компанията е до размера на изцяло внесения
акционерен капитал от 50,000 лв.
За посочения период дружеството няма задължения. Към момента емитентът не
използва дългов капитал за финансиране на дейността си и съответно няма
необезпечена, гарантирана или друг вид задлъжнялост.
3. УЧАСТИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО
Никой от експертите или консултантите, изготвили настоящия документ, не притежава
и няма намерение да придобива значително участие в капитала на емитента, не е
значително заинтересован – пряко или непряко от него и няма търговски отношения с
емитента.
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4. ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ И ПЛАНИРАНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИЯ КАПИТАЛ

Допускането до търговия на регулиран пазар на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД
няма за цел набиране на допълнителен капитал и по своята същност не е първично
публично предлагане.
Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на
„Вита Ми Холдингс” АД има за цел регистрация на акциите на Емитента за вторична
търговия на „Неофициален пазар” на БФБ. Осъществяването на допускане до търговия
на регулиран пазар на акциите на емитента е част от стратегията за развитие на
Дружеството.
По този начин се цели постепенно инвестиционната общност да се запознае с
дейността и перспективите за развитие на Дружеството, дружеството да придобие поголяма популярност сред обществото като цяло и по този начин да улесни набирането
на допълнителен капитал от широк кръг инвеститори в бъдеще. Рискът, свързан с нови
Дружества ще отпадне, когато инвестиционната общност е проследила развитието на
Дружеството от създаването му до момента на необходимост от свежи ресурси.
Дружеството не очаква да получи приходи в резултат от публичното предлагане.
След регистрацията на акцията за търговия на БФБ и позициониране на Дружеството
на българския пазар, в рамките на 2009 г. Съвета на Директорите на Дружеството ще
предложи на ОС решение за увеличение на капитала.
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IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО
ТЪРГОВИЯ
1. ВИД И КЛАС НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
Всички издадени от Дружеството акции ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ и
ще могат да бъдат предмет на последваща търговия на борсата.
Всички 50,000 броя акции, издадени от Дружеството са с номинална стойност от 1
(един) лев всяка и са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на
дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.
ISIN код на емисията акции на „Вита Ми Холдингс” АД: BG1100075081
2. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПО КОЕТО СА ЕМИТИРАНИ ЦЕННИТЕ КНИЖА. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Ценните книжа, за които ще се иска допускане до търговия на регулиран пазар, са
емитирани съгласно законодателство на Република България.
Приложимите нормативни актове, във връзка с допускането до търговия на акциите на
регулиран пазар, са както следва:
Търговски закон;
Закона за публичното предлагане на ценните книжа;
Закона за пазарите на финансови инструменти;
Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;
Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр.
90 от 2003г., изм. ДВ. Бр. 82 от 12.10.2007 г.);
Наредба № 39 от 2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество;
Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и
отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни
книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор;
Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;
Регламент 809/2004 на Европейска комисия;
Закон за корпоративното подоходно облагане;
Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
Валутен закон.
Към търговията на ценните книжа на регулиран пазар отношение имат Правилника
на „БФБ – София” АД и Правилника на „Централен депозитар” АД;
Основните нормативни актове, приложими по отношение на акциите на Дружеството
са ЗППЦК и ТЗ. ТЗ съдържа общи разпоредби по отношение на акционерните
дружества, а ЗППЦК - специални разпоредби по отношение на публичните дружества.
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Разпоредбите на Раздел I от глава XI на ЗППЦК и на Наредба № 39 (обн., ДВ, бр. 103
от 07.12.2007 г., за разкриване на дялово участие в публично дружество уреждат
изискванията за разкриване на значително участие в Дружеството.
Сделките на Дружеството със собствени акции са уредени в чл. 111, ал. 5-9 от ЗППЦК
и в Търговския закон.
Режимът на търговите предлагания е уреден в Глава XI, Раздел II - чл. 148 ж – 157д от
ЗППЦК, в Наредбата № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на
обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към
прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно
предприятие и търгово предлагане, както и в Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово
предлагане за закупуване и замяна на акции.
Условията за отписване на дружества от регистъра за публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за КФН, са уредени в чл. 119
от ЗППЦК и в Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и
отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни
книжа в регистъра на КФН.
3. ФОРМА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
Акциите, за които ще се иска допускане до търговия на регулиран пазар са
обикновени, поименни, безналични акции, даващи на притежателя си право на 1 глас в
Общото събрание на акционерите на дружеството – емитент. Книгата на акционерите
на „Вита Ми Холдингс” АД се води от „Централен депозитар” АД (ЦД), с адрес – гр.
София, ул. Три уши № 10, ет. 4.
4. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА
Валутата на емисията акции е български лева.
5. ОПИСАНИЕ НА ПРАВАТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕЗИ ПРАВА И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА:
Съгласно чл. 6 от Устава Капиталът на Дружеството е разделен на 50,000 (петдесет
хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 (един) лв. за всяка акция.
Акциите на дружеството са свободно прехвърлими и дават равни права на
притежателите си. Уставът не допуска издаването на акции на приносител, както и на
привилегировани акции, които дават на притежателите им право на повече от един
глас в Общото събрание на дружеството, гарантиран дивидент или допълнителен
ликвидационен дял. Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас
акционерите получават поименни удостоверения (депозитарни разписки) от „Централен
депозитар” АД.
Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен
дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Уставът на „Вита Ми Холдингс” АД
не предвижда ограничения при упражняване на правата по акциите. Правата,
предоставяни от акциите, не са и не могат да бъдат ограничени от права,
предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг
документ. Съгласно разпоредбата на чл. 12 от Устава прехвърлянето на акциите се
извършва свободно между акционери и трети лица. Прехвърлянето на акции на
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дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на
„Централен депозитар” АД.
5.1 ПРАВО НА ДИВИДЕНТ
Всяка обикновена акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната й
стойност.
„Вита Ми Холдингс” АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в
Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на
Дружеството.
Разпоредбата на чл. 32 от Устава предвижда не по-късно от обявяване на поканите за
свикване на годишното Общо събрание, Съветът на директорите да подготви проекторешение за разпределение на печалбата. Проекто-решението, заедно с годишния
счетоводен отчет и доклада на одитора към него и годишния доклад на Дружеството се
представят на Общото събрание. Общото събрание взема решение за разпределяне на
дивиденти след одобрение на счетоводните отчети и в съответствие с предвиденото в
Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
В случай, че Общото събрание на акционерите приеме решение за това, печалбата на
дружеството се разпределя като дивидент в съответствие с Устава и при спазване
ограниченията на чл. 247а от Търговския закон.
В съответствие с изискването на чл. 115в ЗППЦК правото да получат дивидент имат
лицата, вписани в регистрите на ЦД, като акционери на 14–ия ден след деня на ОСА,
на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на
печалбата. ЦД предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената
дата. Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да получи
дивидент, след надлежната му легитимация.
Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор,
Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно
вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото
изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се
извършват плащанията. След получаване на уведомлението по предходното
изречение, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява
последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които преобретателят на
акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.
Дружеството – емитент е длъжно да осигури изплащането на акционерите на
гласувания на ОСА дивидент, в тримесечен срок от провеждането му. Лицата, имащи
право на дивидент, които не го потърсят в 3-месечния срок, могат да упражнят това
право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се
погасява и неполучените дивиденти остават в Дружеството.
Уставът на „Вита Ми Холдингс” АД не предвижда ограничения за разпределянето на
дивидент, както и процедури за получаване на дивиденти от непребиваващи
държатели. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.
5.2 ПРАВО НА ГЛАС
Общото събрание включва акционерите с право на глас, всяка акция дава право на 1
(един) глас в ОСА на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в
регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото
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събрание. Централният депозитар е длъжен да предостави на дружеството списъци на
акционерите, описани в предходното изречение и на чуждестранните лица по чл. 136,
ал. 1 от ЗППЦК по искане на лицето, овластено да управлява и представлява
дружеството.
Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или
юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име,
включително членове на Съвета на директорите на дружеството, ако акционерът
изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с
подпис.
Изискванията към формата и съдържанието на пълномощното са въведени в чл. 116,
ал. 1 от ЗППЦК. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото
събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо
събрание, да е изрично и да посочва най-малко:
1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.
Ако в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от
дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка
дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата по пълномощното,
както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е
нищожно.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото
събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да
упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се
в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в
общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да
гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които
представлява.
Публичното дружество е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на
хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с
материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Съгласно чл.
115, ал. 6 от ЗППЦК дружество предоставя в КФН и публикува на интернет страницата
си образците на пълномощни за гласуване чрез пълномощник или чрез
кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по
технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си
начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този
случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска
услуга за своя сметка.
Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.
Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на
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пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет
страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.
В уставът на публичното дружество може да бъдат поставени допълнителни
изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на
дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, които
изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за
да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само
доколкото това съответства на постигането на тези цели.
5.3 ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ
Всяка обикновена акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната
й стойност. Това право е условно – то възниква и може да бъде упражнено само в
случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на
претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между
акционерите и до размера на това имущество.
С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на ЦД
като акционери към момента на прекратяване на Дружеството.
5.4 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА, КОИТО ДАВАТ АКЦИИТЕ:
право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които
съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;
право на участие в управлението,
компетентността на ОСА;

чрез

решаване

на

въпросите

от

право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с
писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и свободното им
получаване при поискване.
Уставът на „Вита Ми Холдингс" АД не предвижда акции, даващи особени права и
привилегии на притежателите им.
5.5 ПРАВА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ:
А) Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% (пет процента)
от капитала на дружеството, могат:
при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на
дружеството, да предявят пред съда исковете на Дружеството срещу трети лица.
Като страна се призовава и Дружеството;
да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение
на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на
Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори,
които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят
доклад за констатациите си;
да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на техен
представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред.
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да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени
въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския
закон;
ако Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери,
притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на
Дружеството могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на
Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или
бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие.
Б) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне
5% (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:
да поискат от съвета на директорите свикване на Общо събрание. Ако в
едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание
не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по
седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите,
поискали свикването, или техен представител да свика събранието;
5.6 УСЛОВИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото
събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство от представените акции и в
съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред. Дружеството може да
придобива през една календарна година повече от три на сто собствени акции с право
на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно
изкупуване само при условията и реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.
Извън тази хипотеза в решението си общото събрание определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в
определен срок не по-дълъг от 5 години;
3. минималния и максимален размер на цената на изкупуване.
Капиталът на публичното дружество не може да бъде намаляван чрез принудително
обезсилване на акциите.
За изкупуването се прилагат изискванията на чл. 111, ал. 5-9 от ЗППЦК и съответните
разпоредби на Търговския закон.
Публичното дружество е длъжно да уведомява Комисията за финансов надзор за броя
собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението от 3% и инвестиционния
посредник, на който е подадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да
бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на
изкупуването. Комисията за финансов надзор дава публичност на получената
информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа.
Когато публично дружество придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез
друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, е длъжно да разкрие
информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на
чл. 100т и 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от
придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под
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5 или 10 на сто от правата на глас. Правата на глас се изчисляват въз основа на общия
брой акции, които дават право на глас.
Решението за обратно изкупуване се вписва в търговския регистър.
5.7 УСЛОВИЯ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ
Към настоящия момент „Вита Ми Холдингс” АД не е издавало конвертируеми
облигации. Уставът на дружеството допуска издаване на конвертируеми облигации,
при спазване изискванията на Търговския закон.
6. РЕШЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОДОБРЕНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО АКЦИИТЕ ЩЕ БЪДАТ
ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР.
На 22.12.2008 г. на извънредно Общото събрание на акционерите на „Вита Ми
Холдингс” АД са приети следните решения:
Дружеството да придобие статут на публично дружество, съгласно ЗППЦК, при
условие и след одобрение на Проспект за допускане до търговия на регулиран
пазар на акциите на дружеството от Комисията за финансов надзор и след като
дружеството бъде вписано в регистъра на публичните дружества, воден от КФН,
както и за регистрация на акциите на дружеството за търговия на „БФБ – София”
АД.
Приемане на нов Устав на дружеството, който влиза в сила след одобряване на
проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството
от КФН, след вписване и обявяване на Устава на Дружеството в търговския
регистър.
Възлага и упълномощава Съвета на директорите на дружеството да предприеме
всички и всякакви правни и фактически действия, необходими за осъществяването
на взетите и описани по-горе решения, както и да вземе всички други необходими
решения във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар на акциите на
Дружеството и придобиването на статут на публично дружество съгласно ЗППЦК,
включително, но не само: да определи всички условия във връзка с допускането до
търговия на регулиран пазар на акциите на Дружеството, да приеме и внесе за
одобрение в Комисията за финансов надзор Проспект за допускане до търговия на
регулиран пазар на акциите на дружеството; да публикува съобщение за
допускането до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството и
проспекта след одобряването му от Комисията за финансов надзор; да извърши
регистрацията на акциите в „Централен депозитар” АД; да заяви вписването на
Дружеството като публично във водения от Комисията за финансов надзор
регистър на публични дружества, да извърши регистрация на акциите на
Дружеството за търговия на „БФБ – София” АД; да подписва и подава всички и
всякакви документи във връзка с горното.
Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – Теодорос Десиприс да
извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на
взетите решения, включително, но не само да заяви за регистрация и/или
обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на
регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери
актуалния Устав на Дружеството, да подписва, подава и получава всички и
всякакви документи във връзка с горното.
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7. В СЛУЧАЙ НА НОВИ ЕМИСИИ, ОЧАКВАНАТА ДАТА НА ЕМИСИЯТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
За финансиране на дейността на емитента, Съветът на директорите на дружеството ще
инициира увеличение на капитала на дружеството с 5,000,000 лв. в рамките на 2009 г.,
на веднъж или на части, съобразно нуждата от финансиране във времето, като това
увеличение ще бъде покрито изцяло със средства на настоящите акционери на
дружеството.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СВОБОДНАТА ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА
Съгласно Устава на „Вита Ми Холдингс” АД, приет по решение на ОСА, проведено на
22.12.2008 г., под условие, че дружеството стане публично, всички акции от капитала
на дружеството образуват един клас, обикновени, поименни, безналични,
свободнопрехвърляеми акции, с право на глас. Уставът не предвижда ограничения при
упражняване на правата по акциите. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно
между акционери и трети лица, при спазване на разпоредбите на българското
законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията в
„Централен депозитар” АД.
След одобрение на проспекта за допускане до търговия на акциите на „Вита Ми
Холдингс” АД, същите ще бъдат вписани в регистъра воден на КФН, след което ще
бъдат регистрирани за търговия на БФБ. Всички издадени от Дружеството акции ще се
предлагат за търговия на БФБ.
След регистрация за търговия на БФБ, покупките и продажбите на акциите ще се
извършват както на регулиран пазар (БФБ) или многостранна система за търговия чрез
инвестиционен посредник, така и извън регулиран пазар, при спазване от страна на
инвестиционния посредник, сключил сделките, на изискванията за публично
оповестяване на информация и начина на оповестяването й, съгласно чл. 38, ал. 4 – 6
от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Прехвърлянето на акциите
има действие от момента на регистрацията от „Централен депозитар” АД.
За да закупят или продадат акции на регулиран пазар (БФБ), инвеститорите следва да
подадат поръчки „купува” или „продава” до инвестиционния посредник, чийто клиенти
са. След сключване на сделка на регулиран пазар инвестиционният посредник
извършва необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД. След
осъществяване на сетълмента (изпълнението на сключената сделка) акциите се
прехвърлят от сметката на продавача в сметката на купувача.
Прехвърлянето на акциите извън регулиран пазар се осъществява съгласно
предварително сключен договор пряко между страните договор за покупко продажбата на книжата. В този случай, лицата по сделката, за да осъществят
прехвърлянето на акциите в ЦД, следва да представят данни и документи пред
лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент.
Инвестиционният посредник регистрира (обявява) сделката на БФБ като сключена
извън регулирания пазар и извършва необходимите действия за регистрация на
сделката в ЦД и нейния сетълмент. По аналогичен ред, чрез инвестиционен посредник,
действащ като регистрационен агент, се извършва и прехвърлянето на акции в
случаите на дарение и наследяване.
Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на
сделката в ЦД.
Съгласно Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници, ИП нямат право да изпълнят нареждане за продажба на акции, ако
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акциите не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарната
институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор. Поради това
акционери, които притежават акции, върху които има учреден залог или наложен
запор, или са блокирани на друго основание, няма да могат да ги продават, докато
тази пречка не отпадне.
Сключването на сделки с акциите на Дружеството се извършва по реда и при
условията на Закона за публично предлагане на ценните книжа, Закона за пазарите на
финансови инструменти, Наредба №38 за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници и другите подзаконови нормативни актове по
прилагането на ЗППЦК и ЗПФИ, Правилника на БФБ и Правилата за работа на ЦД.
Повече информация относно прехвърляне на акциите можете да получите от лицата за
контакт, посочени в края на настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, както
и от всеки инвестиционен посредник.
9. ДАННИ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОГЛЪЩАНЕ, ВЛИВАНЕ
И/ИЛИ ПРАВИЛА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКУПУВАНЕ ИЛИ РАЗПРОДАЖБА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.
Към настоящия момент няма предложения за задължително поглъщане/ вливане или
правила за принудително изкупуване и разпродажба по отношение на акциите,
емитирани от „Вита Ми Холдингс" АД.
10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗКУПУВАНЕ НА КОНТРОЛЕН ПАКЕТ ОТ
АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ НА ЕМИТЕНТА, НАПРАВЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА И ТЕКУЩАТА
ФИНАНСОВА ГОДИНА – УСЛОВИЯ НА ЗАМЯНА
Към настоящия момент Дружеството не е било обект на предложения от трети лица за
публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал.
11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЦИТЕ, УДЪРЖАНИ ПРИ ИЗТОЧНИКА СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ОТГОВОРНОСТ НА ЕМИТЕНТА ЗА УДЪРЖАНЕТО ИМ
Доходът от акции може да е капиталова печалба или дивидент. Капиталова печалба се
реализира при положителна разлика между продажната и покупната цена на акциите.
Дивидент може да бъде получен, след решение на компетентния орган на компанията
за разпределяне на част или целия реализиран положителен финансов резултат за
съответния период между нейните акционери.
11.1 ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ
Дивидентите, разпределяни от „Вита Ми Холдингс” АД, са облагаеми по ред, определен
съгласно разпоредбите на ЗКПО (относно юридическите лица) и ЗДДФЛ (относно
физическите лица). Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗКПО печалбата и доходите на
чуждестранните юридически лица, които произтичат от стопанска дейност чрез място
на стопанска дейност в страната или от разпореждане с имущество на такова място на
стопанска дейност, са от източник в страната. На основание чл. 12, ал. 2 от ЗКПО
доходите от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и
общините, са от източник в страната. На основание чл. 12, ал. 4 от ЗКПО доходите от
дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица са от
източник в страната.
А) Юридически лица
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местни юридически лица – приходите от дивиденти са необлагаеми съгласно ЗКПО.
Според разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО не се признават за данъчни
цели приходите в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически
лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство. Следователно, доходът, разпределен от
компанията в полза на местни юридически лица, не следва да бъде включен при
преобразуване на счетоводния резултат за данъчни цели;

чуждестранни юридически лица – съгласно чл. 194 ЗКПО с данък при източника се
облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни
юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица, с изключение на
случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице
чрез място на стопанска дейност в страната;
съгласно чл. 194 от ЗКПО местните юридически лица, които не са търговци,
включително общини също облагат реализираните от тях доходи от дивиденти с
данък при източника;
данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи
дивиденти или ликвидационни дялове;
с данък при източника не се облагат дивидентите и ликвидационните дялове,
разпределени в полза на:
а) местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като
представител на държавата;
б) договорен фонд;
в) чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Данъчната ставка върху тези доходи съгласно чл. 200, ал. 1 от ЗКПО е в размер на
5 %.
Б) Физически лица

местни и чуждестранни физически лица – съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ доходите
от дивиденти и ликвидационните дялове, изплатени в полза на местни или
чуждестранни физически лица от източник в България се облагат с окончателен
данък;
Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума,
определена с решението за разпределяне на дивидент; окончателният данък за
доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика
между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на
придобиване на дела в дружеството/кооперацията;
Данъчната ставка върху тези доходи съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ е в размер на
5%.
11.2 КАПИТАЛОВА ПЕЧАЛБА
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Доходите от сделки с ценни книжа (реализиране на капиталова печалба) са облагаеми
по ред, определен съгласно разпоредбите на ЗКПО (относно юридическите лица) и
ЗДДФЛ (относно физическите лица).
Съгласно чл. 196 от ЗКПО във връзка с § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на
ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от сделки на разпореждане с
финансови инструменти, както следва:
а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на
регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови
инструменти; "права" за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право
за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на
капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни
инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга
държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава
единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или
аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
А) Юридически лица

местни юридически лица – съгласно чл. 44 от ЗКПО, когато разпореждането с
финаснови инструменти се извършва на регулиран български пазар на ценни книжа,
при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат на
местните юридически лица се намалява с печалбата от разпореждане с финансовите
инструменти, определена като положителна разлика между продажната цена и
документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти и се
увеличава със загубата от разпореждане с финансовите инструменти, определена като
отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на
придобиване на тези финансови инструменти. Не се облагат доходите на местните
юридически лица, реализирани при сделки с акции на компанията, когато са
извършени на регулиран пазар на ценни книжа.

чуждестранни юридически лица – съгласно чл. 195 ЗКПО доходите от източник в
страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 на чуждестранни юридически лица, когато
не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане
с данък при източника, който е окончателен. Съгласно чл. 196 не се облагат с данък
при източника доходите от разпореждане с допуснати до търговия на регулиран пазар
финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на
ЗКПО Данъчната основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите
на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи, е
положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана
цена на придобиване.
Данъчната ставка върху тези доходи съгласно чл. 200, ал. 2 от ЗКПО е в размер на
10%.
Б) Физически лица
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местни физически лица - съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ не са облагаеми
доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от
допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, като под разпореждане с финансови
инструменти ЗДДФЛ има предвид следните сделки:
а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на
регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови
инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за
записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на
капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни
инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга
държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава
единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или
аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл.13, ал.1, т. 4 от ЗДФЛ не са облагаеми и разпределените под формата
на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски
дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал
под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и
акции.

чуждестранни физически лица – съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ с
окончателен данък се облагат доходите доходите от продажба, замяна и друго
възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни
бонове и други финансови активи, когато са от източник в България,
начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са
реализирани чрез определена база в страната.
Съгласно чл. 37, ал. 7 от ЗДДФЛ не се облагат с окончателен данък доходите от
продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни
инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, когато са
начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни
цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - членка на
Европейското икономическо пространство.
Дължимият окончателен данък съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ е в размер на 10%.
11.3. ВАЛУТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Действащият към момента на изготвянето на настоящият документ Валутен закон и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, регулират законовия режим за
сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и
плащания, както и вноса и износа на български лева и чужда валута.
Валутният контрол се извършва на основата на Валутния закон и Наредба №
10/16.12.2003 г. за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност,
благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за воденето на
митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон и при директното прилагане на
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Регламент (ЕО) 1889/2005 г. относно на износа и вноса на пари в наличност.
Регламентът третира законовия режим за чуждестранни лица, които инвестират в
акции.
Съгласно разпоредбите на Регламент 1889/2005 г. (въведени и с Наредба №10
от16.12.2003 г), местните и чуждестранните физически лица могат да внасят и изнасят
неограничено количество български левове и чуждестранна валута в наличност при
спазване на определените в упоменатите актове изисквания, а именно:
при внос и износ на суми над 10,000 евро или тяхната равностойност в
чуждестранна валута в наличност сумата се декларира от съответното лице пред
митническите органи като се посочва собственика на паричните средства и
получателя, за когото са предназначени, тяхната стойност и вид, произход и
предназначение, както и транспортното средство и маршрута;
при износ на суми над 25,000 лева или тяхната равностойност в чуждестранна
валута в наличност местните и чуждестранните физически лица представят пред
митническите органи удостоверение от съответното териториално поделение на
НАП, че нямат просрочени задължения. Такава декларация не е необходимо да се
прави от чуждестранни лица, които изнасят в брой суми, ненадхвърлящи размера
на внесени в брой суми, които са били декларирани пред българските митнически
органи при последното им влизане в Република България;
преводи и плащания към чужбина по банков път се извършват само след
деклариране на основанието за превода пред съответната търговска банка. Лице,
което извършва превод или плащане на валута към чужбина, равностойността на
която надхвърля 25,000 лева, представя на съответната банка сведения и
документи, определени в Наредба №28 за информацията, събирана от банките при
извършването на презгранични преводи и плащания;
чуждестранно лице, което иска да преведе валута към чужбина, равностойността
на която надхвърля 25,000 лева, и която представлява доход от чуждестранна
инвестиция в страната или от прекратяване на такава инвестиция, представя пред
съответната банка документи, удостоверяващи извършването на инвестицията,
съответно прекратяването й и заплащането на дължимите данъци – изискване на
Наредба №28 за информацията, събирана от банките при извършването на
презгранични преводи и плащания;
11.4 ИНДИКАЦИЯ ЗА ТОВА, ДАЛИ ЕМИТЕНТЪТ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА УДЪРЖАНЕТО НА
ДАНЪЦИ ПРИ ИЗТОЧНИКА.
„Вита Ми Холдингс” АД поема отговорност за удържането на съответните данъци при
източника.
V. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО
1. УСЛОВИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО, ОЧАКВАН ГРАФИК И ДЕЙСТВИЯ,
ИЗИСКВАНИ ЗА КАНДИДАТСТКВАНЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО

1.1. УСЛОВИЯ НА КОИТО СЕ ПОДЧИНЯВА ПРЕДЛАГАНЕТО
Искането за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа се извършва на
основание взето решение от ОСА, проведено на 22.12.2008 г.
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След потвърждаването на настоящия проспект и вписване на емисията акции в
регистъра на КФН, упълномощеният инвестиционен посредник – ИП „БенчМарк
Финанс” АД, ще подаде заявление до БФБ за приемане на всички издадени от „Вита Ми
Холдингс” АД акции за борсова търговия. Търговията може да започне на
определената от Съвета на директорите на БФБ дата, след регистрация на емисията
акции на Дружеството.
Регистрацията на акциите за борсова търговия създава възможност за акционерите на
„Вита Ми Холдингс" АД да предложат за продажба на борсата, чрез лицензиран
инвестиционен посредник, притежаваните от тях акции. Също така, акционерите и
инвеститорите ще могат да закупят на борсата, чрез лицензиран инвестиционен
посредник, акции на Дружеството, които се предлагат за продажба (вж. също
„Информация за предлаганите акции – Ред за прехвърляне на акциите”).
Инвеститорите и акционерите, проявили интерес да закупят и продадат акции на „Вита
Ми Холдингс" АД, могат да се обърнат към избран от тях лицензиран инвестиционен
посредник.
1.2. ОБЩ РАЗМЕР НА ЕМИСИЯТА/ПРЕДЛАГАНЕТО, РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ЦЕННИТЕ КНИЖА,
ПРЕДЛАГАНИ ЗА ПРОДАЖБА И ЗА ПОДПИСКА – УСЛОВИЯ И ОСОБЕНОСТИ
За всички издадени към датата на изготвяне на настоящия документ от Дружеството
акции, а именно 50,000 (петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични
акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, ще бъде искано допускане до
търговия на БФБ.
Никой от акционерите на „Вита Ми Холдингс” АД не е поел ангажимент и не е обявил
намеренията си да продаде или предложи за продажба на борсата определен брой
акции на Дружеството, в определен момент.
Конкретният брой акции, които ще бъдат предложени за борсова продажба, както и
моментът на предлагане на акции за продажба, ще зависи от желанието на
притежателите на акциите.
В допълнение, Дружеството не може да гарантира, че ще има достатъчно търсене от
страна на инвеститорите, на неговите акции и че същите ще имат активен и ликвиден
борсов пазар.
1.3. ПЕРИОДЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ВЪЗМОЖНИ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕЗ КОИТО
ПРЕДЛАГАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТО И ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ

С издаване на потвърждение на настоящия проспект, КФН ще впише акциите от
капитала на „Вита Ми Холдингс” АД, във водения при нея регистър по чл. 30, ал.1, т. З
от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар, съответно ще впише „Вита Ми Холдингс”
АД в регистъра на публичните дружества.
Началната дата на въвеждане на акциите за търговия на регулиран пазар се определя
с решение на Съвета на директорите на БФБ, след получаване на искане за приемане
на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД за търговия на неофициален пазар. От
определената по реда на предходното изречение начална дата, всяко лице, което
притежава акции на дружеството може да продава акциите си, и всеки инвеститор
може да подава поръчки „купува” на БФБ, чрез използване на услугите на лицензиран
инвестиционен посредник. Няма срок (крайна дата) за търговия с акциите на „Вита Ми
Холдингс” АД.
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Инвеститорите подават поръчки за сделки с акции на дружеството лично, чрез своите
законни представители или чрез пълномощник, упълномощен с изрично, нотариално
заверено пълномощно.
Поръчки за сделки с акции на дружеството на регулиран пазар, могат да бъдат
подавани единствено до лицензиран инвестиционен посредник.
Сделките с акции на дружеството на регулиран пазар, се извършват след сключване на
писмен договор с лицензиран инвестиционен посредник и подаване на поръчки, с
нормативно определени реквизити, въз основа на сключения писмен договор.
При сключване на договор и подаване на поръчки клиентът, неговият законен
представител или пълномощник се легитимират пред служител на инвестиционния
посредник с документ за самоличност и представят следните документи:
За юридически лица – оригинал или нотариално заверен препис на удостоверение
за актуална регистрация на юридическото лице в търговския регистър или преведени и
легализирани документи за регистрация за чуждестранни юридически лица, от които
да е видно пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава и
място на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да
го представляват; за българските юридически лица - копия от регистрацията по
БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител и копие от
лична карта на представляващия дружеството.
При подаване на поръчка, чрез пълномощник се представя изрично нотариално
заверено пълномощно за извършване на действия - покупка или продажба на
финансови инструменти.
Относно начина на легитимация на клиентите пред инвестиционния посредник следва
да се има предвид, че в зависимост от конкретните си правила различните
инвестиционни посредници могат да изискват различни документи. Инвестиционният
посредник при приемане на поръчки за сделки с финансови инструменти извършва
проверка за спазване на нормативно установените изисквания при тяхното подаване. В
случай, че при проверката по предходното изречение не се установят отклонения от
установените изисквания, инвестиционният посредник изпълнява подадените
клиентски поръчки, като ги въвежда за изпълнение в системата за търговия на БФБ.
Поръчките за сделки (покупка или продажба) на акции могат да бъдат различни
видове.
От практическа гледна точка, за инвеститорите най-голямо значение има делението на
поръчките на лимитирани, пазарни и пазарни към лимитирани.
Съгласно Правилника на дейността на „БФБ - София” АД, Част IV „Правила за
търговия”:
„Лимитирани” са поръчки за покупка или продажба на определенено количество
финансови инструменти при посочени от инвеститорите пределна цена.
„Пазарни” са поръчки за покупка или продажба на определено количество
финансови инструменти по най-добрата цена на борсовия пазар в момента на
въвеждането им в търговската система на борсата. Пазарните поръчки се изпълняват
по цена, определена от съществуващите насрещни поръчки, като инвеститорите
определят или общата стойност в лева на поръчката или количеството финансови
инструменти, които искат да продадат или закупят.
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„Пазарни към лимитирани” са пазарни поръчки, които се удовлетворяват по цената
на най - добрата насрещна лимитирана поръчка. Ако в момента на въвеждането им,
такава не съществува или са активни единствено насрещни пазарни поръчки,
поръчката от тип „пазарна към лимитирана” се отхвърля от системата на борсата.
Акционерите и инвеститорите могат да получат информация за цените и обема на
сключените борсови сделки с акции на „Вита Ми Холдингс” АД, за цените и обема на
търсене и предлагане на акциите и друга инвестиционна информация от
лицензираните инвестиционни посредници. Такъв вид информация може да бъде
получена и от Бюлетина на БФБ, от Интернет страницата на БФБ /www.bse-sofia.bg/, от
специализирани електронни адреси за финансово-инвестиционна информация, от
финансовата преса и други подобни източници.
1.4. ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ДОПУСКАНЕТО ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР МОЖЕ
ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНО ИЛИ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНО И УСЛОВИЯ ЗА ОТМЯНА СЛЕД КАТО СА
ЗАПОЧНАЛИ СДЕЛКИТЕ

Придобиването на публичен статут на дружеството се извършва на основание взето
решение от ОСА, проведено на 22.12.2008 г.
След вписване на акциите от капитала на дружеството в регистрите на КФН, за същите
ще бъде поискано допускане за търговия на БФБ. Допускането до търговия на
регулиран пазар може да не се осъществи, ако КФН постанови решение с отказ да бъде
потвърден настоящия проспект, както и в случай, че СД на БФБ откаже допускането на
акциите до търговия на Неофициален пазар.
След началната дата на въвеждане за търговия на БФБ, търговията може да бъде
отменена или временно преустановена съобразно нормативната уредба и условията по
ЗППЦК, ЗПФИ, ЗПЗФИ и Правилника на БФБ.
Публичното предлагане на акции на дружеството може да бъде отменено или спряно
при условията и по реда на чл. 212, ал. 1, т. 4 ЗППЦК, а именно когато КФН установи,
че поднадзорни лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват
ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица,
притежаващи 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на поднадзорни
лица, са извършили или извършват дейност в нарушение на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, на актовете по прилагането му, на решения на КФН или
на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на
контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени
интересите на инвеститорите. В този случай комисията, съответно заместникпредседателят, може да наложи принудителна административна мярка, с която да спре
за срок до 10 последователни работни дни или да спре окончателно продажбата или
извършването на сделки с тези ценни книжа.
Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната
дейност", може да наложи принудителна административна мярка и да спре търговията
с определени финансови инструменти при условията и по реда на чл. 37, ал. 1, т. 2 от
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), а именно за
предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по ЗПЗФИ като
например използването или търговия с вътрешна информация и манипулиране на
пазара на финансови инструменти, за предотвратяване и отстраняване на вредните
последици от тях, както и при възпрепятстване упражняването на контролна дейност
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от комисията или от заместник-председателя, или при застрашаване интересите на
инвеститорите.
Съгласно чл. 91 от ЗПФИ пазарният оператор (БФБ) може да спре търговията с
финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не
отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на регулирания
пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното
функциониране на пазара. Пазарният оператор оповестява публично решението за
спиране на търговията с финансови инструменти или за отстраняването на финансови
инструменти от търговията и уведомява за това комисията. Комисията предоставя
информацията по изречение първо на компетентните органи на другите държави
членки.
Емитентът не предвижда обстоятелства, различни от законово установените, при които
допускането до търговия, съответно търговията с ценни книжа може да бъде отменена
или временно преустановена.
1.5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОДПИСКАТА И НАЧИНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
НАДПЛАТЕНИТЕ СУМИ

Допускане до търговия на регулиран пазар ще бъде искано за всички акции на
Дружеството.
След допускането на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД до търговия на регулиран
пазар обема на предлагането зависи изцяло от предлагането от страна на настоящите
акционери.
1.6. МИНИМАЛНА И/ИЛИ МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ КАНДИДАТСТВА (БРОЙ ИЛИ
СЪВКУПНА СУМА)

Ценовите ограничения при търговията на регулиран пазар се определят съобразно
правилата, заложени в Правилника на БФБ. Цената, на която ще се търгуват акциите
на дружеството на Неофициален пазар се определя от обема на предлагане от страна
на настоящите акционери и интереса към акциите от страна на потенциалните
инвеститори.
1.7. ПЕРИОДЪТ, ПРЕЗ КОЙТО ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРЕДЛАГАНЕТО МОЖЕ ДА
БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ОТТЕГЛЯТ
НАРЕЖДАНИЯТА СИ

Условията, редът и срокът за оттегляне на поръчка за покупка/продажба на акции на
регулиран пазар, са уредени в Правилника на БФБ. При търговия с ценни книжа на
регулиран пазар всеки инвеститор може да оттегли подадената до инвестиционен
посредник поръчка за покупка/ продажба на акции по всяко време и в размер на
неизпълнената от поръчката част. Закупените преди оттегляне на поръчката акции са
за сметка на инвеститора.
1.8 НАЧИНЪТ И СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И ДОСТАВКАТА НА
ЦЕННИТЕ КНИЖА

Вторичната търговия с акциите на дружеството ще се осъществява в съответствие с
Закона за пазарите на финансови инструменти, Наредба №38 за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници, правилата и оперативните процедури на
БФБ и ЦД.
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1.8.1. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА
При подаване на поръчка за закупуване на акции на „Вита Ми Холдингс” АД, след
допускане на акциите до търговия на Неофициален пазар, и съобразно изискването на
чл. 40, ал. 1 от Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници, клиентът е длъжен да предостави на инвестиционния посредник
паричните средства, необходими за плащане по сделката или по друг начин да
удостовери пред посредника, че ще изпълни задължението си за плащане.
Заплащането на записаните акции, ще се осъществява чрез банков превод или в брой.
При осъществяване на плащането се издава платежен документ, който трябва да
съдържа минимум следната информация:
Името/ фирмата на инвеститора или наименованието на инвестиционния
посредник, действащ за сметка на инвеститора;
Общият брой закупени акции;
Друга
информация,
съобразно
инвестиционни посредници.

приетите

практики

на

отделните

1.8.2. ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМИТЕ ОТ ПРОДАДЕНИТЕ АКЦИИ ПО СМЕТКА НА КЛИЕНТА ПРОДАВАЧ

„Централен депозитар” АД задължава сметката на инвестиционния посредник на
купувача и заверява сметката на инвестиционния посредник на продавача, с
дължимите суми срещу закупените акции в срока и при спазване на процедурата,
предвидена в Правилника на ЦД за приключване на сделки с ценни книжа, сключени
на регулиран пазар.
1.8.3. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ (ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ)
По искане на притежателите на акции „Централен депозитар" АД издава
удостоверителен документ (депозитарна разписка) за притежаваните от ценни книжа
чрез инвестиционен посредник – член на Централния депозитар. Депозитарната
разписка може да бъде получена лично от акционера или от упълномощено от него с
нотариална заверка на подписа лице, на адреса на инвестиционния посредник, чрез
когото е поискано нейното издаване. Следва да се отбележи, че след получаване на
депозитарната разписка и за да могат да се извършват сделки с Акциите след
приемането им за търговия на пода на БФБ, Акциите трябва да бъдат прехвърлени по
клиентска подсметка на акционера при инвестиционен посредник – член на „Централен
депозитар” АД.
1.9. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА И ДАТАТА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРЕДЛАГАНЕТО

Вторичната търговия е непрекъснат процес, при който публикуването на резултатите
не е приложимо.
1.10. ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО ЗА ЗАКУПУВАНЕ ПРЕДИ ДРУГИ,
ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ НА ПРАВАТА ПО ПОДПИСКАТА И ТРЕТИРАНЕ НА НЕУПРАЖНЕНИТЕ ПРАВА ПО
ПОДПИСКАТА

При допускането за търговия на регулиран пазар на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД
не е налице привилегия на определени инвеститори, за закупуване на акции, преди
други инвеститори.
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2. ПЛАН ЗА ПЛАСИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИТЕ
2.1. РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЦЕННИ
КНИЖА. ЗАДЕЛЯНЕ НА ТРАНШОВЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРАНИ
След одобрение на документа за предлаганите ценни книжа, както и на другите части
на Проспекта от страна на КФН и допускането на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД за
търговия на регулиран пазар, всички инвеститори, на равни начала, могат да участват
в търговията на акциите на Неофициален пазар на БФБ.
2.2. ИЗЯВЛЕНИЕ ДАЛИ ГЛАВНИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ,
НАДЗОРНИТЕ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ НА ЕМИТЕНТА ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА ПРИДОБИЯТ
ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ДАЛИ НЯКОЕ ЛИЦЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИЕ
ПОВЕЧЕ ОТ

5 НА СТО ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, ДОКОЛКОТО ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ Е

ИЗВЕСТНА НА ЕМИТЕНТА.

Към момента на изготвяне на настоящия документ не са известни намерения на
мажоритарния акционер, на останалите акционери или членове на управителния орган
на емитента да придобият от търгуваните ценни книжа. Не е налице информация дали
някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от търгуваните на регулиран
пазар ценни книжа.
2.3. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
При допускане на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД, за търговия на регулиран пазар
не би могло да има предварително разпределение на акциите. Акции на дружеството,
могат да се придобият от инвеститорите, проявяващи интерес, посредством
сключването на сделка на БФБ, чрез лицензиран инвестиционен посредник.
2.4. ПРОЦЕС НА УВЕДОМЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНАТА СУМА И ИНДИКАЦИЯ
ДАЛИ ТЪРГОВИЯТА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО УВЕДОМЛЕНИЕТО

След регистрирането на акциите на Дружеството за търговия на БФБ сделки за
покупко-продажба с тях ще могат да се сключват на борсов пазар чрез всеки един
лицензиран инвестиционен посредник. След сключена сделка за покупка за сметка на
всеки един инвеститор заплащането на книжата ще се извършва съгласно условията на
избрания инвестиционен посредник и съобразно стандартните процедури за сетълмент
на борсови сделки – от вида „Доставка срещу плащане” през ЦД. След регистрацията
на сделките в БФБ и приключване на сетълмента им, ЦД заверява клиентската
подсметка на инвеститорите-купувачи със закупените от тях акции. Удостоверителни
документи за собственост върху книжа от капитала на Дружеството могат да бъдат
заявени за издаване от ЦД.
2.5. ЗАПИСВАНЕ, ПРЕВИШАВАЩО РАЗМЕРА НА ПОДПИСКАТА И ОПЦИЯ “GREEN SHOE” ЗА
ПРЕВИШАВАНЕ НА ПОДПИСКАТА – НАЛИЧИЕ, РАЗМЕР, ПЕРИОД И УСЛОВИЯ

При допускането до търговия на регулиран пазар на емисия акции не са приложими
каквито и да било договорености за записване, подписка и опция “green shoe” за
превишаване на подписката.
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3. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
3.1. ЦЕНА НА ПРЕДЛАГАНЕ
Цената, на която „Вита Ми Холдингс” АД ще предложи акции при стартиране на
търговия с тях (цена за въвеждане за търговия на БФБ) ще е равна на номиналната и
ще е 1 /един/ лев за всяка акция.
Последващото развитие на цената на акциите от настоящата емисия ще се определи от
динамиката на пазара и структурата на търсенето и предлагането на книжата, както и
от оценката на Дружеството от пазарните участници и съответно техния интерес към
акции от капитала на „Вита Ми Холдингс” АД. Акционерите и инвеститорите сами ще
определят цената, на която желаят да продадат или да закупят акции на Дружеството.
Инвестиционните посредници, които приемат поръчките за покупка и продажба на
акциите, информират акционерите и инвеститорите относно видовете поръчки, които
могат да подадат, ценовите нива на активните поръчки и сключените сделки, както и
за разходите по сделката (такси и комисионни). Инвеститорите и акционерите поемат
за своя сметка таксите и комисионните на инвестиционния посредник, член на БФБ,
разплащателните институции, „БФБ-София” АД, „Централен депозитар" АД, свързани
със закупуване на акции на „Вита Ми Холдингс” АД.
3.2. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНАТА НА ПРЕДЛАГАНЕ
След регистрацията за търговия на ценните книжа на Емитента на Неофициален пазар
на БФБ, цената при която даден инвеститор би могъл да закупи акции на „Вита Ми
Холдингс” АД ще се определя от динамиката на пазара и структурата на търсенето и
предлагането на книжата.
Акционерите и инвеститорите могат да получат информация за цените и обема на
сключените борсови сделки с акции на „Вита Ми Холдингс” АД, за цените и обема на
търсене и предлагане на акциите и друга инвестиционна информация от
лицензираните инвестиционни посредници. Такъв вид информация може да бъде
получена и от Бюлетина на БФБ, от Интернет страницата на БФБ /www.bse-sofia.bg/, от
специализирани електронни адреси за финансово-инвестиционна информация, от
финансовата преса и други подобни източници.
3.3. ПРАВА НА НАСТОЯЩИТЕ АКЦИОНЕРИ, ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ТЕЗИ ПРАВА И
ПРИЧИНИ ЗА ТОВА

Настоящият Проспект има за цел допускане на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД за
търговия на регулиран пазар. Предвид посоченото не биха могли да съществуват права
на съществуващите акционери за закупуване на акции, преди други инвеститори.
Акционерите на „Вита Ми Холдингс” АД имат възможност да закупят акции на
Дружеството на БФБ при условия, еднакви с останалите инвеститори.
3.4. СЪЩЕСТВЕНА РАЗЛИКА МЕЖДУ ЦЕНАТА НА ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА И ЦЕНАТА,
КОЯТО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА

УПРАВИТЕЛНИ

И

КОНТРОЛНИ

ОРГАНИ

СА

ЗАПЛАТИЛИ

ПРЕЗ

ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ИЛИ КОИТО ТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПРИДОБИЯТ

Не съществува разлика между цената на предлагане на акциите от настоящата емисия
и цената, която членовете на управителните и на контролните органи или на висшия
ръководен състав или свързани с тях лица са заплатили за акции на емитента.
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4. ПЛАСИРАНЕ И ПОЕМАНЕ
4.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КООРДИНАТОРИТЕ НА ПРЕДЛАГАНЕТО
Искане за допускане до търговия на регулиран пазар ще бъде отправено само за
територията на Република България.
ИП „БенчМарк Финанс" АД със седалище и адрес на управление: град София, район
„Лозенец", ул. „Вискяр планина" № 19, е инвестиционният посредник, упълномощен да
изготви Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от
капитала на „Вита Ми Холдингс” АД, както и да извърши необходимите последващи
регистрации на Дружеството и на емисията акции в КФН и за търговия на БФБ.
4.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ АГЕНТИ ПО ПЛАЩАНИЯТА И ДЕПОЗИТАРНИ АГЕНТИ
А) Депозитарна институция за парични средства.
След допускането за търговия на акциите на емитента на „БФБ – София” АД,
инвеститорите ще могат да подават поръчки и сключват сделки с акции на
дружеството, чрез лицензиран инвестиционен посредник. Съгласно нормативните
изисквания инвестиционните посредници са длъжни да съхраняват паричните средства
на своите клиенти в депозитарна институция, по смисъла на чл. 34, ал. 3 от Закона за
пазарите на финансови инструменти. Инвестиционния посредник, при установяване на
отношения с клиент го информира за депозитарната институция, в която ще бъдат
съхранявани паричните средства на клиента, предоставени или получени във връзка с
подадена поръчка за сделка с акции на дружеството.
Всеки клиент, подаващ поръчка за продажба самостоятелно посочва, при сключване на
договора с инвестиционния посредник банката и банковата сметка, по която да му
бъдат преведени паричните средства, постъпили от продажбата.
Б) Депозитарна институция за финансовите инструменти.
Депозитарна институция за акциите на „Вита Ми Холдингс” АД е „Централен
депозитар” АД, с адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” №10, ет. 4.
4.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ, СЪГЛАСЯВАЩИ СЕ ДА ПОЕМАТ ЕМИСИЯТА НА БАЗА НА
ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ, СЪГЛАСЯВАЩИ СЕ ДА ПЛАСИРАТ
ЕМИСИЯТА. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА ПРИ ПОЕМАНЕ И УСЛОВИЯТА ПРИ ПЛАСИРАНЕ.
Няма лица, упълномощени да поемат или гарантират акциите на „Вита Ми Холдингс”
АД, за които се иска допускане до търговия на регулиран пазар.
4.4. КОГА Е ИЛИ ЩЕ БЪДЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ
Настоящият документ за ценни книжа се изготвя във връзка с допускането до търговия
на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД. Не е сключвано споразумение за поемане на
емисията, за която се иска допускане до търговия.
ИП „БенчМарк Финанс" АД няма задължението да действа като поемател на
предлаганите акции.
VI. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ
1. ИНДИКАЦИЯ ДАЛИ ЦЕННИТЕ КНИЖА ЩЕ БЪДАТ ОБЕКТ НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР. ПОСОЧВАНЕ НА ВЪПРОСНИЯ ПАЗАР.

Настоящият проспект има за цел придобиване от „Вита Ми Холдингс” АД на статут на
публично дружество и допускане на акциите от капитала на дружеството до търговия
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на регулиран пазар. Дружеството придобива публичен статут от решението на КФН за
регистриране на емисията акции с цел търговия на регулиран пазар.
В случай на потвърждаване от Комисията за финансов надзор на настоящия проспект
за допускане до търговия на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД, ИП „БенчМарк Финанс”
АД ще подаде заявление за регистрация на емисията акции на регулиран пазар.
Съветът на директорите на БФБ на свое заседание следва да вземе решение за
допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
Посочената дата е условна и определена с оглед законоустановените срокове,
предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, Правилника на БФБ и
Правилника на „Централен депозитар” АД.
Допускане до търговия на регулиран пазар ще бъде искано само за територията на
Република България.
Допускането до търговия на акциите на „Вита Ми Холдингс” АД може да не се
осъществи, поради отказ на Комисия за финансов надзор да одобри проспекта за
допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството или отказ от
страна на „Българска фондова борса – София” АД да регистрира акциите за търговия
на неофициален пазар.
2. РЕГУЛИРАНИ ИЛИ РАВНОСТОЙНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ВЕЧЕ СА ДОПУСНАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ
ЦЕННИ КНИЖА ОТ СЪЩИЯ КЛАС.
Към момента на изготвяне на настоящия документ, акциите на „Вита Ми Холдингс” АД
не са допускани до търговия на регулиран пазар. След потвърждаване от страна на
КФН на проспекта за публично предлагане на акциите на дружеството, ИП „БенчМарк
Финанс” АД ще подаде заявление за регистрация на емисията на БФБ.
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ИЛИ ЧАСТНО ПЛАСИРАНЕ НА СЪЩИЯ ИЛИ
ДРУГ КЛАС АКЦИИ/ЦЕННИ КНИЖА НА ЕМИТЕНТА.
Няма акции от същия клас, за които има подписка или се пласират частно или ценни
книжа от друг клас за публично или частно пласиране.
4. ДАННИ ЗА СУБЕКТИТЕ, КОИТО ИМАТ ТВЪРД

АНГАЖИМЕНТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО

ПОСРЕДНИЦИ НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР, ПРЕДОСТАВЯЙКИ ЛИКВИДНОСТ, ЧРЕЗ ЦЕНИТЕ НА
ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО.

Няма сключени договори между дружеството – емитент и инвестиционни посредници,
които се задължават да осигуряват ликвидност.
5. СТАБИЛИЗАЦИЯ
„Вита Ми Холдингс” АД предлага за допускане до търговия на регулиран пазар пълния
брой акции от капитала на Дружеството и няма възможност за превишаване размера
на броя на акциите на Дружеството, а също така няма и предложения за предприемане
на действия за ценово стабилизиране.
VII. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА
1. ДАННИ ЗА СУБЕКТА, ПРЕДЛАГАЩ ЗА ПРОДАЖБА ЦЕННИТЕ КНИЖА.
Всички съществуващи акции на „Вита Ми Холдингс” АД ще бъдат предложени за
търговия на регулиран пазар на ценни книжа, като конкретния брой и момент на
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сключване на сделки с акции на дружеството ще зависи от волята на акционерите,
инвеститорския интерес и текущите пазарни стойности на акциите на Дружеството.
2. БРОЯТ И КЛАСА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ВСЕКИ ОТ ПРОДАВАЩИТЕ
ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Акционери на „Вита Ми Холдингс” АД към момента са както следва: Василиос
Мухтарис, притежаващ 99.998 на сто от капитала на дружеството и Теодорос
Десиприс, притежаващ 0.002 на сто от капитала на дружеството.
Василиос Мухтарис и Теодорос Десиприс са членове на Съвета на директорите на „Вита
Ми Холдингс” АД.
Към момента на изготвяне на настоящия документ настоящите акционери на „Вита ми
Холдингс” АД не поемат твърд ангажимент за продажба на част от съществуващите
акции.
3. СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Към момента на изготвяне на настоящия документ няма сключени споразумения за
замразяване на капитала.
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VIII. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.
В таблицата са посочени основните разходи, пряко свързани с допускането до търговия
на акциите от капитала на Дружеството. В таблицата не са включени разходите, които
се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до повече от една емисия ценни
книжа.
Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството.
Разходи по допускане на акциите за търговия на „БФБ-София” АД са представени в
следващата таблица:

Разходи по допускане на акциите за
търговия
1. Такса за потвърждаване на проспект

Еднократни
(лева)

7. Възнаграждение за инвестиционния
посредник

Общо
за първата
година
600

300

300

600

2. Годишна такса за надзор на КФН
3. Издаване на удостоверение от ЦД за
регистрация на „БФБ-София" АД
4. Регистрация на емисия акции в
Централен Депозитар
5. Издаване на ISIN код от Централен
Депозитар
6. Регистрация на емисията на БФБ

Годишни
(лева)

60

60

150

150

56

56

600

600

13,700

13,700
ОБЩО:

15,466

Горепосочените разходи възлизат на 0.31 лв. на акция и се поемат изцяло от „Вита Ми
Холдингс” АД. За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с
акции на регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други
такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси на „БФБ-София" АД и
„Централен Депозитар" АД).

IX. РАЗВОДНЯВАНЕ (НАМАЛЯВАНЕ) СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ
При условията на допускане до търговия на акциите на регулиран пазар, разводняване
собствеността на настоящите акционери не е приложимо, тъй като условията за
търговия за всички инвеститори ще са еднакви и определянето на цената на
сключване на сделките ще зависи от желанията на пазарните участници, които ще
дадат пазарната стойност на Дружеството.
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X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПОМЕНАТИ КОНСУЛТАНТИ
В настоящия документ за предлаганите акции на „Вита Ми Холдингс” АД не са
включени изявления, доклади или други експертни становища за предлаганите ценни
книжа, освен тези на експертите изготвили проспекта.
2. ДРУГА ОДИТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
В настоящият документ за ценни книжа не е включена друга информация, освен
информация от годишния одитиран финансов отчет към 31.12.2008 г., която да е
одитирана или прегледана от определени по закон одитори.
В настоящият Документ за ценни книжа не е включена информация, която е
предоставена от трети лица.
3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ, ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАД, ИЗЯВЛЕНИЕ ИЛИ СТАНОВИЩЕ
В настоящия документ, както и във всички съставни части на проспекта на „Вита Ми
Холдингс” АД, не са включени изявления, доклади или становища на експерти и
съответно изискването за предоставяне на информация за тези лица е неприложимо.
4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА
В настоящия Документ за предлаганите ценни книжа, както и в целият проспект не е
използвана друга информация, включително изявления, доклади или становища,
които да са изготвени от трети лица и съответно изискването за информация за
същите е неприложима.
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5. ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Инвеститорите могат да получат настоящия Документ за предлаганите акции, както и
Регистрационния документ и Резюмето, части от Проспекта за допускане до търговия
на регулиран пазар на акции на „Вита Ми Холдингс” АД, както и допълнителна
информация за „Вита Ми Холдингс” АД и за публично предлаганите ценни книжа от:
а) Офис на емитента:
ГР. СОФИЯ, УЛ. СЪБОРНА №2А
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: КОНСТАНТИНОС КОЛОКАСИДИС
ТЕЛ. +30 210 6012044
ФАКС: +30 210 6002659
E-MAIL: ZAKAKI@OTENET.GR

б) Офис на инвестиционния посредник:
ИП „БенчМарк Финанс” АД
1407 С ОФИЯ ,
УЛ .

„В ИСКЯР ПЛАНИНА ” №19, ЕТ . 2

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: БИЛЯНА ВЪЛКОВА
ТЕЛ.

(02) 962 54 05

ФАКС: (02) 962 53 88
E-MAIL: HRISTOV@BENCHMARK.BG

в) „Българска фондова борса – София” АД
ГР.

СОФИЯ,

УЛ. „ТРИ УШИ” №10
ТЕЛЕФОН: (+359 2) 937 09 34
ФАКС: (+359 2) 937 09 46
E-MAIL: BSE@BSE-SOFIA.BG
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Изготвили Документа за предлаганите акции:

____________________
БИЛЯНА ВЪЛКОВА
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ”
ИП „БЕНЧМАРК ФИНАНС” АД

_______________
ИВЕЛИНА ИЛИЕВА
ЮРИСКОНСУЛТ
ИП „БЕНЧМАРК ФИНАНС” АД
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ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЛИЦА, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВОТО,
„БЕНЧМАРК ФИНАНС” АД, С ПОДПИСИТЕ СИ,
ПОЛОЖЕНИ НА 20.02.2009 Г., ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ ДОКУМЕНТА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА ОТГОВАРЯ
НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА.
СЪОТВЕТНО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

ЗА „ВИТА МИ ХОЛДИНГС” АД:

_________________
ТЕОДОРОС ДЕСИПРИС
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА ИП „БЕНЧМАРК ФИНАНС” АД:

__________________

__________________

ЛЮБОМИР БОЯДЖИЕВ

ХРИСТО КАРАМФИЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
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