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Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варанти от 
„Софарма“ АД 

 
София, България, 5 ноември 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от 

ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че 
„Софарма“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул „Илиенско шосе“ №16, 
ЕИК831902088, LEI код е 097900BGGW0000048796, на основание чл. 89т от ЗППЦК, уведомява 
всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица относно стартиране на 
първично публично предлагане на емисия варанти.  Варантите са с ISIN код BG9200001212.  
Проспектът на емисията е одобрен с решение № 804 – Е от 04.11.2021 г. на Комисията за 
финансов надзор.  Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проспекта на интернет 
страницата на КФН, на интернет страницата на „Софарма“ АД (www.sopharmagroup.com), на 
интернет страницата на инвестиционния посредник „МК Брокерс“ АД (https://www.mkb.bg/) и 
на www.x3news.com.  
 

Броят на предлаганите ценни книжа е 44,932,633 варанта.  
 

Минималният брой варанти, който трябва да бъде записан за да бъде емисията 
успешна е 22,466,317 варанта.  Всяко заинтересовано лице може да запише най-малко един 
варант, ако притежава най-малко три права и най-много такъв брой варанти, който е равен на 
притежаваните от него права, разделен на три.   
 

Емисионната цена на един варант е 0.28 лева.  
 

Всички варанти дават право на притежателите си да запишат акции от бъдещо 
увеличение на капитала на „Софарма“ АД по определена към момента стойност на 
упражняване в размер на 4.13 лева.  Правото за записване на акции може да се упражни в 
срок до 3 години по реда описан в проспекта на емисията. 
 

Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на публичното 
предлагане.  Датата, на която най-рано могат да бъдат записани варанти от настоящата емисия 
е първият работен ден след изтичането на 7 работни дни след публикуването на настоящото 
съобщение по 89т. Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на 
правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 работни дни от началната дата на 
публичното предлагане.  Крайният срок за прехвърлянето на правата е 15 календарни дни, 
след началната дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в неработен ден, 
съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне 
на правата се счита първият следващ работен ден.  Срокът за записване на варанти изтича 15 
работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.  Не се допуска записване на 
варанти преди началния и след крайния срок за записване на варнати. Сроковете за 
прехвърляне на правата и записване на варантите могат да бъдат удължени еднократно от 
“Софарма” АД до 20 дни, като се внесат съответните поправки в настоящия Проспект. Съгласно 
чл. 89л от ЗППЦК, “Софарма” АД незабавно обявява в КФН и публикува на интернет страниците 
на емитента и на инвестиционния посредник, съобщение за удължаване на срока на 
подписката. 
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Моля, на основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната 
информация. 

Приложение I: Решение № 804-Е/04.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор; 
 Приложение II: Проспект за публично предлагане на варанти от 21 Октомври 2021 г.  

 
 
 

                                                                                                       

 

 

 

___________________________ 

Пелагия Виячева                                                                                                                                     

 Директор за връзки с инвеститорите                                     

Информация за компанията 

Софарма АД 

 Повече от 85 години традиция и съвременност - модерно производство, европейски 

стандарти и качество на продукцията, корпоративна социална отговорност.  

 Софарма е най-успешната българска компания след приватизация като от 2000 г. 

до днес, компанията реализира 10 пъти ръст в пазарната капитализация и 25 пъти ръст 

в приходите. През последните 10 години Софарма заема първо място по приходи в сектор 

„Фармация“ в България. 

Софарма произвежда активни субстанции и лекарствени продукти; извършва 

дейности свързани с проучване, разработване и внедряване в сферата на фитохимията, 

химията и фармацията, предоставя производствени и други свързани услуги. 

 С 9 фармацевтични завода в страната и единственият по рода си ампулен завод у 

нас, компанията произвежда 3 милиарда таблетки, 20 милиона броя сиропни форми, има 

разрешително за употреба за над 200 генерични продукта, 15 традиционни продукта, от 

които 12  на растителна основа и влага повече от 1500 тона лечебни растения в 

продуктите си. 

Софарма има активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това 

хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени. Софарма непрекъснато инвестира в 

нови технологии, иновации, научни изследвания и проучвания. Компанията поддържа 

постоянен и ефективен диалог с всички участници във фармацевтичната индустрия, 

които допринасят за подобряване на системата на здравеопазването. 

Група Софарма 

 Група Софарма е вертикално интегриран бизнес в сферата на здравеопазването, 
който функционира във важни сектори като производството на лекарствени средства, 
консумативи за болничния пазар, дистрибуцията на лекарствени средства и много други. 
Софарма и производствените му дъщерни дружества разполагат с 9 фармацевтични 
завода в България, съобразени с изискванията на ЕС - GMP. 


