Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл.
37, ал. 1 и 3 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.
На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 13 за търгово предлагане за
закупуване и замяна на акции (Наредба № 13), Mихаил Александров Петков, като търгов предложител по
търгово предложение за закупуване на акциите с право на глас на всички останали акционери в „Инвест
Пропърти“ АДСИЦ, отправено на основание чл. 149 a, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа), уведомява за резултатa от търговото предлагане, което приключи на 28.03.2022 г., както следва:
Акционери, приели търговото предложение: 10 броя акционери с общ брой акции: 59 900
В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките Mихаил
Александров Петков ще притежава общо (пряко и чрез свързани лица) 1 621 896 броя акции,
представляващи 97.33 % от акциите с право на глас в общото събрание на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ.
Предид това, акционерите следва да имат предвид, че Mихаил Александров Петков има право в тримесечен
срок от крайния срок на търговото предложение (28.03.2022 г.) да изкупи акциите с право на глас на
останалите акционери, като внесе за одобрение предложение за изкупуване в Комисията за финансов
надзор. Комисията се произнася в срок 14 дни от получаване на заявлението за издаване на одобрение. В
тридневен срок от издаване на одобрение на предложението за изкупуване от страна на КФН, Mихаил
Александров Петков ще е длъжен да представи предложението на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ и
регулирания пазар, на които акциите на дружеството са допуснати до търговия, и да го публикува съгласно
чл. 154 от ЗППЦК. Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7
работни дни от публикуване на предложението.
В случай, че Mихаил Александров Петков упражни правото си на изкупуване по чл. 157а от ЗППЦК, то
предлаганата от него цена трябва да бъде определена съгласно чл. 150, ал. 6 и 7 от ЗППЦК, като същата не
може да бъде по-ниска от най-високата стойност между обоснованата справедливата цена на акция,
средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрацията на
предложението и най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица
или от лицата по чл. 149, ал. 2 през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението за
изкупуване.
Всеки акционер има право да изиска от Mихаил Александров Петков да изкупи неговите акции с право
на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение (28.03.2022 г.). Искането трябва да
бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. Предлаганата от
акционера цена трябва да е бъде определена съгласно чл. 150, ал. 6 и 7 от ЗППЦК, като същата не може да
бъде по-ниска от най-високата стойност между обоснованата справедливата цена на акция, средната
претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрацията на предложението и найвисоката цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149,
ал. 2 през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението за изкупуване.
В случай на постъпило искане за изкупуване от акционер, Mихаил Александров Петков е длъжен да
изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.
София, 29 март 2022 г.

С уважение,
MИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ

