
 

 
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИТЕ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „ВАРВАРА ТЕРМАЛ 

ВИЛИДЖ“ АДСИЦ, ЕИК 206141426 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСРЕДНИЦИТЕ 
Уважаеми колеги, 
 
Във връзка с публично предлагане на до 1 000 000 (един милион) нови обикновени, безналични 
акции, всяка с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев, на основание решение на 
Учредителното събрание на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ от 09.06.2020 г. за първоначално 
увеличаване на капитала от 500 000 лева на 1 5000 000 лв. и в съответствие с Проспект за първично 
публично предлагане на акциите, одобрен с Решение на КФН № 213 – ДСИЦ от 15.04.2021 г., 
обобщена информация за заявките на клиентите на всеки ИП, за записване на акции от увеличението 
на капитала се подава към „Карол“ АД в приложената форма-образец 
„Varvara_summarised_application_forms“. Моля същата да бъде изпращана в края на всеки работен 
ден, в който са подадени заявки, на следния e-mail адрес: backoffice@karoll.bg, с копие до 
broker@karoll.bg. Моля обобщена информация за заявките на всички клиенти на съответния 
посредник, заявили за записване акции  да бъде изпратена на посочените e-mail адреси в края на 
срока за подаване на заявки (до 17:30 ч. на 14 юни 2021 г.).  
 
Отделните заявки на инвеститори следва да бъде изпратени сканирани (след подписването им), на 
ежедневна база, на адрес backoffice@karoll.bg.  В допълнение,  всеки посредник, чрез който са 
подадени заявки следва да предостави на „Карол“ АД писмената декларация, инкорпорирана в 
приложената форма-образец „Varvara_summarised_application_forms“, че е (i) проверил 
самоличността на записващия нови акции инвеститор и на неговия представител/пълномощник (ако е 
приложимо), както и валидността и истинността на предоставените от последния съпроводителни 
документи; и (ii) е осигурил превеждането от страна на инвеститора, записващ нови акции, на пълния 
размер на емисионната стойност на записваните нови акции при съответния ИП. Оригиналът на 
подадените отделни инвеститорски заявки, следва да бъде изпратен на „Карол“ АД до настъпване на 
последния ден от срока за записване на акции –  14 юни 2021 г.  
 
Обобщената заявка, както и отделните инвеститорски заявки, очакваме да бъдат изпратени в 
оригинал, на хартиен носител с подписи и печат на следния адрес: 
Ул. Златовръх 1, София 1164 
ИП „Карол“ АД 
На вниманието на: Брокерски отдел 
 
Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна 
сметка, открита на името на Емитента в търговска банка „Райфайзенбанк“ (България) ЕАД, IBAN: 
BG23RZBB91551012184570 („Набирателната сметка“). 
 
Инвестиционните посредници, чрез които са подадени заявки за записване на нови акции, следва да 
заверят Набирателната сметка с дължимата от всеки инвеститор сума за заплащането на емисионната 
стойност на записаните от него нови акции, най-късно в срок до 14 юни 2021 г, като посочат в 
съответното платежно нареждане и идентификационни данни на лицата, за чиято сметка се заплаща 
емисионната стойност на записаните нови акции. 
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