
СЪОБЩЕНИЕ 
по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК 

 
„Родна Земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, със седалище и адрес на управление гр. 

София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет. 10 на основание чл. 92а, ал. 1 
от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на 
публично предлагане на 20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични 
акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев на акция и емисионна стойност 1.80 лв. на 
акция, при общ размер на предлаганата емисия 36 000 000 (тридесет и шест милиона) лева. 
Капиталът на „Родна Земя Холдинг“ АД се увеличава на основание овластяване по чл. 7, ал. 4 
от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от 
ТЗ, съгласно решение на Съвета на директорите взето на заседание, проведено на 28.05.2019 г. 
за увеличаване на капитала на Дружеството от 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет 
хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 36 010 600 (тридесет и шест милиона десет хиляди и 
шестстотин) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и 
номинална стойност от 1 лев на 56 010 600 (петдесет и шест милиона десет хиляди и 
шестстотин) лева, чрез издаване на нови 20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени 
поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев всяка и 
емисионна стойност 1.80 (един лев и 80 ст.) лева всяка. Предлагането на акциите от 
увеличението на капитала на „Родна Земя Холдинг“ АД се извършва въз основа на Проспект за 
първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 769-Е/11.06.2019 г. 

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала 
имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на 
съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК най-малко в един централен ежедневник, на интернет 
страниците на дружеството и на обслужващия инвестиционен посредник. 

На основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, при увеличаване на капитала на Дружеството се 
издават права. Съгласно §1, т. 3 от ЗППЦК правата са „ценни книжа, даващи право за записване 
на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично 
дружество”. На основание разпоредбите на ЗППЦК срещу всяка съществуваща към края на 
посочения срок акция се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на 
приблизително 0.555392 нови акции по емисионна стойност. Всяко лице може да придобие 
права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като 
приблизително 1.800530 упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, 
по емисионна стойност 1.80 (един лев и 80 ст.) лв. Всяко лице може да запише такъв брой акции, 
който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 
0.555392. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля надолу до цяло число. 
Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на „Родна Земя Холдинг“ АД, 
следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по 
описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на 
организирания от „Българска фондова борса“ АД (БФБ) пазар на права в срока за прехвърляне 
на правата или на организирания от БФБ явен аукцион за неупражнените права, след изтичане 
на срока за прехвърляне на правата. 

Начална дата за търговия на правата е първия работен ден, следващ изтичането на 9 
(девет) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от 
ЗППЦК, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК. 

Крайната дата за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият 
работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за 
прехвърляне на правата. В случай, че крайната дата за прехвърляне на правата е неработен 
ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата ще се счита първия следващ работен ден. 

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се 
извършва на „Сегмент за права” на Основен пазар на БФБ. 

На петия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, тези права, срещу 
които не са записани акции от новата емисия, се предлагат за продажба при условията на явен 
аукцион чрез обслужващия инвестиционен посредник.  

Краят на подписката е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от 
деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в 
предходното изречение краен срок, лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, 
могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции. 




