
 

 

 

Публично предлагане на до 310 000 броя обикновени, безналични, поименни, 
свободнопрехвърляеми от капитала на „Смарт Органик“ АД – условия за участие: 

 

▪ Борсов код на временната емисия акции от предлагането: SO1 

▪ Подаване на поръчки: само на аукциона, който ще се проведе на 11.11.2021 година. 
Конкретните часове на фазите на аукциона са както следва: 

 - Book фаза от 9:30 до 11:00 часа местно време и Call фаза от 11:00 до 13:59 местно 
време, в рамките на които ще могат да се въвеждат, модифицират и отменят оферти за 
покупка; 

 - Freeze фаза и фаза на определяне на цената - 14:00 часа местно време; 
 

Важно: С цел осигуряване на по-добра възможност за участие в предлагането от страна на 
индивидуални инвеститори, за Book фазата на описания по-горе аукцион, а именно от 9:30 до 
11:00 часа местно време, се добавя допълнително ограничение за въвеждане на поръчки, 
както следва:  

Във времевия диапазон между 9:30 ч. и 10:10 ч. се допуска въвеждане само на поръчки, 
чието количество не надвишава 2000 броя акции от предлагането на инвеститор. 
Ограничението се отнася както за пазарни, така и за лимитирани поръчки. 

Ако в рамките на този времеви интервал в търговската система попаднат поръчки за 
количества над 2000 броя акции от предлагането, тези поръчки ще бъдат изтривани и няма да 
участват във фазата за определяне на цената. Ако в рамките на този времеви интервал 
инвеститор е въвел повече от една поръчка за покупка, чието сумарно количество надвишава 
2000 броя, то поръчката, с която се надвишава количеството от 2000 броя, както и всички 
последващи поръчки на този инвеститор, въведени в рамките на този времеви интервал, ще 
бъдат изтривани и няма да участват във фазата за определяне на цената. 

След 10:10 ч. аукционът продължава съгласно правилата си без гореописаното ограничение. 

▪ Начин на подаване на поръчките: директно чрез поръчка в електронната платформа 
за търговия на БФБ Karoll Broker или на място в офисите на ИП Карол АД; 

▪ Окончателна емисионна стойност: всички удовлетворени поръчки се изпълняват по 
определената от емитента в резултат на проведения аукцион единна емисионна стойност, 
която ще бъде в диапазона от 15,30 до 18,90 лв./акция; 

▪ Видове поръчки: 

- Пазарна поръчка – съдържа общ акции, които инвеститорът би желал да запише на 
определената в резултат от проведения аукцион единна емисионна стойност, която ще бъде в 
диапазона от 15,30 до 18,90 лв./акция; 

- Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и конкретна цена в лева за една акция в 
рамките на диапазона от 15,30 до 18,90 лв./акция. Посочената цена представлява най-
високата цена, която инвеститорът е готов да заплати за предлаганите акции; 

▪ Метод на определяне на окончателната емисионна стойност: Всички удовлетворени 
поръчки се изпълняват по единна цена в диапазона от 15,30 до 18,90 лв./акция, като същата 
ще бъде определена от емитента въз основа на проведения аукцион; 

▪ По време на аукциона няма да се визуализира информация за индикативна цена, 
изпълним обем и излишък, но ще можете да въвеждате, модифицирате и да оттегляте 

https://karollbroker.bg/bg/contacts
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Вашите поръчки „купува” посредством Вашата електронна търговска платформа, ако 
използвате такава; 

▪ Класирането на лимитираните поръчки се извършва на база заявената в тях цена, като 
по-високата цена е с приоритет пред по-ниската. Класирането на пазарните поръчки се 
извършва с приоритет време на въвеждане на съответните поръчки. Ако цената на класирани 
и удовлетворени лимитирани поръчки е по-висока от единната цена, която ще се формира на 
аукциона, тези лимитирани поръчки ще се изпълнят на въпросната по-ниска единна цена на 
аукциона. 

▪ В случай че цялата емисия бъде записана само с пазарни поръчки, то те ще се 
изпълнят на максималната цена от 18,90 лв./акция, а приоритет на удовлетворяване на 
пазарните поръчки ще бъде времето на тяхното подаване. 

 
Детайлно описание на вида аукцион е налично на следния линк: 
https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/IPO_Auction_description_T7.pdf 

 

▪ Комисиона: стандартната комисиона съгласно тарифата на ИП Карол АД за съответния 
клиент; 

▪ Поръчки за участие в аукциона чрез ИП „Карол“ АД се приемат само до размера на 
паричните средства, налични по клиентските подсметки на съответния клиент в ИП „Карол“ 
АД; 

▪ Акциите ще бъдат регистрирани за търговия на пазар BEAM, организиран от „Българска 
Фондова Борса“ АД след успешното приключване на предлагането. 

▪ Придобитите акции от временната емисия ще бъдат налични за търговия 
приблизително няколко дни след провеждане на аукциона. Акциите от постоянната емисия 
акции на дружеството ще се търгуват след вписване на увеличението на капитала в 
Търговския регистър и последващата регистрация на БФБ – прогнозно 1 месец след 
успешното приключване на подписката. 

https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/IPO_Auction_description_T7.pdf

