
ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
 
 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

 
             ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР 
 
             ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
 
 
 УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
 от 

“Варвара термал вилидж” АДСИЦ, ЕИК 206141426, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
“Оборище” № 5, представлявано от Изпълнителния 
директор Кирил Иванов Асенов 
 

 
основание:  
чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК, чл. 24 от Наредба № 2 от 
17.09.2003 г. 

     
относно: 
приключване на публично предлагане на акции от 
задължителното първоначално увеличаване на капитал 
на дружеството и резултатите от него   

 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
  

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа (ЗППЦК), Ви уведомяваме, че  първичното публично предлагане на 
акции във връзка със задължителното първоначално увеличаване на капитала на 
“Варвара термал вилидж” АДСИЦ приключи успешно на 11 май 2021 г. 
 Публичното предлагане започна на 05.05.2021 г. и приключи на 11.05.2021 г. 
– преди изтичане на предвидения краен срок, тъй като всички нови 1 000 000 (един 
милион) акции от увеличението на капитала бяха записани и емисионната им 
стойност в общ размер на 1 000 000 (един милион) лева беше внесена изцяло по 
набирателната сметка на дружеството, открита в “Райфайзенбанк (България)” ЕАД.  
 Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с изискванията на 
чл. 13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за 
дружествата за секюритизация(ЗДСИЦДС) и съгласно решението по т. осма от 
дневния ред на Учредителното събрание от 09.06.2020 г., Проспект за публично 
предлагане на акции на дружеството, потвърден от КФН с Решение № 213 – ДСИЦ 
от 15.04.2021 г. и съобщение за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 и 2 от 
ЗППЦК, публикувано на 22 април 2021 г. на  интернет страницата на 
информационна агенция „Инфосток“: 
www.infostock.bg/infostock/control/announcement, както и на интернет страниците на 
Емитента: www.varvaravillage.com и на Инвестиционния посредник „Карол“ АД:  
www.karollbroker.bg. Решение на Съвета на директорите на “Варвара термал 
вилидж” АДСИЦ относно приключването на подписката и резултатите от нея. 
 

Във връзка с това Ви предоставяме следната информация съгласно чл. 24, 
ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г., във връзка с чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК:  
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/announcement
http://www.varvaravillage.com/
http://www.karollbroker.bg/


Публичното предлагане на акции от задължителното първоначално увеличаване 
на капитала на “ Варвара термал вилидж” АДСИЦ, приключи на 11.05.2021 г., при 
следните резултати: 
 
1. Общ брой записани и платени акции: 1 000 000 (един милион) броя акции. 
 
2. Емисионна стойност на акция: 

- 1 лев 
 

3.  Сума получена от записаните и платени акции: 1 000 000 (един милион) лева. 
  

4. Брой лица, записали акции: 2 (две) – едно физическо лице е записало 727 500 
броя нови акции и 1 (едно) юридическо лице е записало 272 500 броя нови 
акции:  

 
5. Разходи по публичното предлагане: 

5.1. Такса платена на Централен депозитар АД за регистрация на 
емисията права, присвояване на ISIN код, FISN и 
CFI........................................................................................1 144 лева  

5.2. Такса за “Българска фондова борса” АД за регистрация на емисията 
права ................................................................. 1 000 лева 

5.3.  Възнаграждение на инвестиционния посреднк  “Карол” 
АД:.................................................................................. 4 000 лева  

 Общо разходи по публичното предлагане: 6 144 лева. 

 
6. Затруднения, спорове и други подобни във връзка с търгуването на правата и 
записването на акциите не са настъпили. 
 
Приложения за КФН: 
 

1. Копие от съобщението по чл. 89т, ал 1 и 2 от ЗППЦК, публикувано на 
22.04.2021 г.   
https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VARVARA-
NL/136969; https://karollbroker.bg/bg/ipo-varvara-thermal-village; 
https://www.varvaravillage.com/ 

2. Решение на Съвета на директорите; 
3.  Удостоверение от „Райфайзенбанк (България)” ЕАД за извършените вноски 

за записаните акции. 
 

 
 
12.05.2021 г.    С уважение:……………………………… 
гр. София /Кирил Асенов – изпълнителен 

директор/ 

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VARVARA-NL/136969
https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VARVARA-NL/136969
https://karollbroker.bg/bg/ipo-varvara-thermal-village

