„София Хотел Балкан” АД съобщава, че публичното предлагане на облигации на “София
Хотел Балкан” АД, извършвано съгласно решение на Общото събрание на акционерите на
Дружеството от 25.01.2011 г., Проспект за публично предлагане на облигации на дружеството,
приет по решение на Съвета на директорите от 25.01.2011 г., потвърден от Комисията за
финансов надзор (КФН) с решение № 272‐Е от 20.04.2011 г., и съобщение за публично
предлагане по чл. 92а ЗППЦК, обнародвано в „Държавен вестник” на 13.05.2011 г. и
публикувано във в. „Дневник” на 10.05.2011 г., приключи неуспешно на 11 юли 2011 г. В
съответствие с чл. 84, ал. 1 и 2 ЗППЦК срокът на подписката беше удължен еднократно с 32 дни
след първоначално определения срок, който изтичаше на 09.06.2011 г., за което КФН и
обществеността бяха уведомени своевременно по реда и при условията, предвидени в чл. 84,
ал. 1 и 2 ЗППЦК. В съответствие с реда, условията и сроковете, предвидени в Проспекта за
публично предлагане на облигации, подписката за записване на облигации започна на
25.05.2011 г. и приключи неуспешно на 11.07.2011 г. (последният ден от удължения срок,
който се счита за краен срок на подписката съгласно чл. 84, ал. 1, изр. второ ЗППЦК), тъй
като до изтичане на крайния срок не бяха подадени заявки за записване на облигации и
съответно не бяха извършени плащания по набирателната сметка на Дружеството, специално
открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД за заплащане на емисионната стойност на
предлаганите облигации. Във връзка с чл. 89, ал. 3 и 4 ЗППЦК, не са налице набрани суми,
подлежащи на връщане.
Общият размер на комисионите и други такси и възнаграждения във връзка с публичното
предлагане (без ДДС), направени до момента, възлиза на около 15 200 лева или около 7 772
евро по фиксирания курс на БНБ, в това число такса на КФН за потвърждаване на проспекта в
размер на 5 000 лева и възнаграждение на инвестиционния посредник, обслужващ публичното
предлагане в размер на 4 000 евро.

