
До  
Комисията за финансов надзор 
 
До 
Българската фондова борса  

     
                 До  
      Сервиз финансови пазари ЕООД като оператор  
      на медия „X3News” 
 
               До  

Обществеността 
 

 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

по  
чл. 157 от ЗППЦК 

от Съвета на директорите на „Агроенерджи” АДСИЦ, ЕИК 200087788 
 
 

С настоящото Съветът на директорите на основание чл.157 от ЗППЦК във връзка с чл.37, 
ал.1 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции уведомява, че на 
18.05.2021 г. изтече срокът за приемане на отправеното от „Агроенерджи” АДСИЦ Предложение 
за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи“ АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 
ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ-отм.) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на 
търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК,  

 
като резултатът от него е следният:  

-Търгов предложител: „Агроенерджи“ АДСИЦ, ЕИК 200087788, със седалище и адрес на 
управление: София 1000, район „Средец“, бул.“Патриарх Евтимий“ 22; 

-Обект на Предложението за обратно изкупуване: 18 500 000 акции с право на глас, 
представляващи 100 % от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Агроенерджи” АДСИЦ; 

- Инвестиционен посредник, упълномощен от „Агроенерджи“ АДСИЦ: „Първа финансова 
брокерска къща“ ЕООД; 

- Предложена цена по Предложението за обратно изкупуване: 1,65 лева (един лев и шестдесет  и 
пет стотинки) за една акция; 

-Срок за приемане на Предложението за обратно изкупуване е 28 (двадесет и осем) дни, считано 
от деня, следващ деня на публикуване на Предложението за обратно изкупуване и съществените 
му условия чрез www.X3news.com (20.04.2021 г.) 

- Брой акционери, приели Предложението за обратно изкупуване:  няма 

- Брой акции, придобити в резултат на Предложението за обратно изкупуване: няма. 

Съгласно изискването на чл.157 ЗППЦК във чл. 154, ал.1, т.3 от ЗППЦК, Съветът на 
директорите на „Агроенерджи” АДСИЦ уведоми служителите на дружеството за резултата от 
Предложението за обратно изкупуване. 

http://www.x3news.com/


Съобщение за резултата от Предложението за обратно изкупуване е публикувано на 
интернет страниците на  „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД - www.ffbh.bg, и на 
„Агроенерджи” АДСИЦ –  www.agroenergy.bg .  
 
 
 
 
      С уважение:.................................. 
                           Паулина Халачева, 

                       изпълнителен директор  
 
   

http://www.ffbh.bg/
http://www.agroenergy.bg/
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