20 Септември 2012 г.

Тексим Банк АД
ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА
в съответствие с чл.82, ал.3, т.2 от ЗППЦК (Закон за публичното предлагане на
ценни книжа)
за публично предлагане на

20 000 000 нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с
номинална стойност от 1(един) лев и емисионна стойност от 1(един) лев, от
увеличението на капитала на „Тексим Банк“ АД,
и

за допускане до търговия на БФБ-София АД на
всички издадени обикновени, поименни, безналични акции, всяка от които с
номинална стойност от 1(един) лев, от капитала на „Тексим Банк“ АД
Международен Номер за Идентификация на Ценните
книжа - ISIN (International Securities Identification
Number): BG1100001921
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Настоящият Документ за ценни книжа от 20 Септември 2012 г. (Документ за
ценни книжа), заедно с Регистрационния документ на „Тексим Банк“ АД от 20
Септември 2012 г. и Резюмето от 20 Септември 2012 г., представляват проспект
(Проспект), изготвен като отделни документи в съответствие с чл.82, ал.3 от
ЗППЦК, съдържащ изискуемата съгласно българското законодателство
информация, разделена в посочените три документа.

Документът за ценни книжа съдържа информация за акциите, които са предмет
на настоящото публично предлагане и допускане до търговия на БФБ-София АД,
необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните
рискове, свързани с акциите от настоящата емисия. Регистрационният документ
съдържа цялата информация за „Тексим Банк” АД, необходима на инвеститорите
за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на емитента и
вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с
Дружеството и
дейността
му. Резюмето представя накратко основните
характеристики и рискове, свързани с дейността на „Тексим Банк“ АД и
предлаганите акции, без да използва специализирана терминология.
В интерес на инвеститорите е да се запознаят с всички части на Проспекта,
включително този Документ за ценни книжа и с Регистрационния документ на
„Тексим Банк” АД, преди да вземат инвестиционно решение.

Комисията за финансов надзор (КФН) е потвърдила Проспекта, включващ
този Документ за ценни книжа (акции), Регистрационен документ и Резюме с
решение № - 1067 - E от 06 ноември 2012 г., което не е препоръка за
инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи
отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Проспекта
данни.

Членовете на Управителния съвет на „Тексим Банк” АД, отговарят солидарно за
вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.
Съставителите на годишните и междинни финансови отчети на Дружеството
отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от
неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на
Дружеството, а регистрираните одитори – за вредите, причинени от одитираните
от тях финансови отчети.
Инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала е „Тексим Банк“
АД със седалище и адрес на управление : гр. София, бул. „Тодор Александров“
№ 141.
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Инвеститорите могат да получат и да се запознаят с Проспекта, както и да
получат допълнителна информация по него всеки работен ден от 10:00 до
17:00 ч. на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД:
гр. София, 1309, бул. „Тодор Александров“ № 141
тел. +359 2 9035 645
факс: +359 2 931 1207
e-mail: us@teximbank.bg
лица за контакт: Кирил Стоименов; Елисавета Арсениева
Настоящият проспект може да бъде намерен на интернет страницата на „Тексим
Банк” АД (www.teximbank.bg).

Горепосочените документи ще бъдат публикувани на интернет страницата на
Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) след евентуалното одобрение на
Проспекта, както и на интернет страницата на „Българска фондова борса - София”
АД (www.bse-sofia.bg) след решението на Съвета на Директорите на Борсата за
допускане до търговия на регулиран пазар на емисията акции.
“Тексим Банк” АД уведомява потенциалните инвеститори, че стойността на
акциите на Банката и доходът от тях след регистрацията им за търговия на
регулиран пазар могат да се понижат. “Тексим Банк” АД не гарантира печалби и
съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на
вложените средства.

„Тексим Банк” АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането
в ценни книжа е свързано с определени рискове. Основните специфични за
дейността на „Тексим Банк” АД и предлаганите акции рискове са
представени в частта „Рискови фактори” (точка 4 от Регистрационния
документ и точка 2 от Документа за предлаганите ценни книжа).
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Най-често използвани дефиниции и съкращения:

Емитента, Дружеството или Банката –„Тексим Банк” АД
КФН или Комисията – Комисия за финансов надзор
БНБ или Централната банка – Българска народна банка
БФБ или Борсата – „Българска фондова борса – София” АД
ЦД – „Централен депозитар“ АД
ТЗ – Търговски закон
ЗКИ – Закон за кредитните институции
ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа
ЗПФИ – Закон за пазарите на финансови инструменти
ЗДДФЛ - Закон за данъците върху доходите на физическите лица
ЗКПО - Закон за корпоративното подоходно облагане
УС – Управителен съвет
НС – Надзорен съвет
ОСА – Общо събрание на акционерите

1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

1.1. Членове на управителните и контролните органи на емитента. Лица,
отговорни за информацията, предоставена в Документа за ценните книжа.
Членове на управителните и контролните органи
„Тексим Банк“ АД е лицензирана в съотвествие с действащото законодателство
банка с двустепенна система на управление.
Членове на Надзорния съвет са
1. Апостол Лъчезаров Апостолов - председател;
2. Милен Георгиев Марков – заместник-председател;
3. Павлина Георгиева Найденова - член.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Членове на Управителния съвет са:
Иглика Димитрова Логофетова – председател;
Красимир Георгиев Жилов - заместник председател и изпълнителен
директор
Мария Петрова Видолова – изпълнителен директор;
Мадлена Димова Димова – член;
Румяна Стоилова Рускова – член;
Анатолий Методиев Величков – член.

„Тексим банк“ АД се представлява от двамата Изпълнителни директори,
действащи винаги заедно. Към датата на изготвяне на настоящия Документ
Банката няма упълномощен прокурист.

Лица, отговорни за информацията, предоставена в документа за ценните
книжа
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„Тексим Банк“ АД изготвя Проспекта за публично предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Тексим Банк” АД, като
отговорни за изготвянето на Документа за ценните книжа, включително за
цялата информацията, предоставена в него, са следните служители на Банката:
1. Цветанка Иванова Канчелова – главен счетоводител;
2. Бойко Костов Йорданов - главен юрисконсулт.

С подписа си на последната страница на настоящия Документ горепосочените
лица декларират, че:
(1) при изготвянето на този документ са положили необходимата грижа за
неговото съответствие с изискванията на закона;

(2) са положили всички разумни грижи да се уверят, че информацията,
съдържаща се в документа за регистрация, доколкото им е известно, отговаря на
действителните факти и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния
смисъл.
Отговорност на членовете на Управителния съвет на „Тексим Банк” АД

С подписите си в края на настоящия документ членовете на Управителния Съвет:
1. Иглика Димитрова Логофетова – председател,
2. Красимир Георгиев Жилов – заместник-председател и изпълнителен
директор,
3. Мария Петрова Видолова – изпълнителен директор,
4. Мадлена Димова Димова – член,
5. Румяна Стоилова Рускова – член,
6. Анатолий Методиев Величков – член,
декларират, че отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни,
заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

Отговорност на съставителя на финансовите (годишни и междинни) отчети
на „Тексим банк” АД
Съставител на годишните финансови отчети на „тексим банк ” ад за 2009г., 2010г.
и, 2011г. и междинните финансови отчети към 30.06.2010г., 30.06.2011 и
30.06.2012г. е Цветанка Иванова Канчелова – главен счетоводител при „Тексим
Банк“ ад.
Съставителят на финансовите отчети с подписа си в края на настоящия документ
декларира, че отговаря солидарно с членовете на Управителния съвет на
Дружеството, в качеството си на лице по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството,
за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в съставените
от него финансови отчети на Емитента.

Отговорност на регистрираните одитори.
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Одиторите, проверили и заверили годишните финансови отчети на „Тексим Банк”
АД за периода 2009-2011 г., са както следва:

1. „Желязков одит 2004“ ООД, специализирано одиторско предприятие със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул.“Христо Ботев“ №31А,
регистриран одитор - Димитър Желязков Желязков (финансови отчети за
2009 и 2010 г.);

2. „Делойт Одит” ООД, специализирано одиторско предприятие със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №103;
регистриран одитор – Силвия Георгиева Пенева (финансов отчет за 2011 г.).

Регистрираните одитори, одитирали годишните финансови отчети на
Дружеството за последните три финансови години, отговарят за вредите,
причинени от одитиираните от тях отчети.

Регистрираният одитор на Банката „Делойт Одит” ООД, който е извършил одита
на годишния финансов отчет на Банката за 2011г., е съставил Доклад за
констатации на „Делойт Одит“ ООД относно този Проспект за първично публично
предлагане и допускане до търговия на акции, издадени от „Тексим Банк” АД с
дата 20 септември 2012г., който е представен като приложение към Проспекта и
представлява неразделна част от него.
Отговорност на Емитента.

С подписа си на последната страница на този документ Изпълнителните
директори, като представляващи емитента, декларират от името на „Тексим
Банк” АД, че този Документ за ценните книжа съответства на изискванията на
закона

С подписите си върху Декларацията по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3
от отговорните лица:
ДЕКЛАРИРАТ, че:
са положили всички разумни грижи да се уверят, че информацията,
съдържаща се в Документа за ценните книжа, доколкото им е известно,
отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне
нейния смисъл.
1.2. Декларации от лицата, отговарящи за Документа за ценните книжа.

Декларациите по чл. 81, ал. 5 във връзка с чл. 81, ал. 3 ЗППЦК на отговорните лица
(в т.ч. и от съставителя на финансовите отчети и от одиторите на Дружеството, с
които тези лица декларират, че изготвените и одитирани финансови отчети не
съдържат неверни, заблуждаващи или непълни данни) са приложени към
Проспекта и са неразделна част от него.
2. РИСКОВИ ФАКТОРИ
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Инвестирането в акциите на Дружеството е свързано с определена степен на риск.
Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят
представената по-долу информация за основните рискове, характерни за
предлаганите акции, съдържаща се в настоящия Документ за ценните книжа,
както и цялата информация в Проспекта (включително Рисковите фактори
представени в Регистрационния документ), преди да вземат решение да
придобият акции, емитирани от Дружеството.
2.1. Рискови фактори характерни за акциите предмет на публичното
предлагане.
Основните рискове, характерни при инвестирането в акции са:
Ценови риск

Пазарната стойност на акциите се определя на базата на търсенето и
предлагането и в този смисъл цената на акциите може да нараства или да
намалява. Тези "колебания на цените", могат да доведат до това, дадена ценна
книга да струва в определен момент много по- малко, отколкото в предходен
момент. Тази динамика на цените е особено характерна за пазара на обикновени
акции, чиито борсови цени могат да бъдат предмет на резки колебания в отговор
на публично оповестената информация за финансовите резултати на Емитента,
промени в законодателството или други съществени събития. Дружеството не
гарантира на инвеститорите, че цената на неговите акции ще се запазва стабилна
и/или ще повишава своята стойност в бъдеще.
Ликвиден риск

Ликвидният риск е свързан с ликвидността на пазара на ценни книжа, която
изразява потенциалната възможност за всеки инвеститор за покупка, или
продажба в кратки срокове на желаните от него ценни книжа на вторичния пазар.
Източниците на този вид риск могат да бъдат различни (както малко по обем
свободнотъргуеми акции – т. нар. „free-float”,, така и липса на инвеститорски
интерес към страната и/или към конкретното дружество в частност). Резултатът
от ниската ликвидност е затруднения при сключването на сделки с акциите,
което може да въпрепятства реализирането на капиталови печалби или
избягването на потенциални загуби от страна на инвеститорите.
Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с вероятността при общо повишаване на нивото
на цените в икономиката да намалее покупателната способност на местната
валута – лева. Тъй като акциите са деноминирани в лева, съществува риск
инфлационните процеси да доведат до намаляване на реалната доходност на
инвеститорите. Нарастването на инфлацията намалява покупателната способност
на получаваните доходи от акциите (дивиденти и капиталови печалби).
Риск от неизплащане на дивидент

На разпределяне подлежи печалбата на Дружеството след облагането й с
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дължимите данъци. Въпреки това няма гаранция, че Дружеството ще разпределя
парични дивиденти на акционерите. Решението за разпределяне на печалбата се
приема от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Възможно е за
дадена година Дружеството изобщо да не реализира печалба, а дори и да има
такава, Общото събрание на акционерите може да не приеме решение за
разпределянето й под формата на дивидент. Всички бъдещи плащания на
дивиденти ще зависят от печалбите и паричния поток на Емитента, както и от
разходите на Дружеството, инвестиционните му планове и намеренията на
основните акционери. През последните три финансови години Дружеството не е
разпределяло дивиденти.
Риск от разводняване на капитала

В Устава на „Тексим Банк” АД не са предвидени ограничения относно
максималния размер на бъдещи емисии от акции. В резулатат на увеличение на
капитала на Банката участието на акционерите може да бъде намалено, ако те не
упражнят своето право да запишат пропорционален дял от новите акции. Също
така всяко допълнително финансиране на „Тексим Банк” АД под формата на
увеличение на капитала чрез издаването на нови акции може да има
„разводняващ” ефект за акционерите на дружеството, ако броят на издадените
акции на Банката се увеличава с по-бързи темпове от активите на същата.

Риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане на акции за
увеличение на капитала.
Съгласно условията на настоящото Предлагане съществува пренебрежимо малък
риск публичното предлагане да не приключи успешно, тъй като не е предвиден
минимален размер, при който увеличението на капитала да се счита за успешно
проведено. В настоящата процедура обаче съществува риск от ниска степен на
успешност на проведената процедура, което ще рефлектира в пропорционално
ниска степен на способността Банката да осъществи планираните цели, описани
подробно в т. 3.4. от Документа за ценните книжа. Освен това Банката няма да
успее да набере необходимият допълнителен капитал, съгласно указания на
Регулатора БНБ и трудно би изпълнила приетата бизнес стратегия предвиждаща
развитие на институцията, разрастване на дейността, разширяване на
инфраструктурата и клоновата мрежа. С цел подкрепа на капиталовата си
позиция и осъществяване на планираните цели, Банката ще бъде принудена да
предприеме действия при неподходящи пазарни условия, вкл. свиване на размера
на портфейла от финансови инструменти и/или ликвидиране на други активи,
което би довело до намаляване на финансовия резултат.
Във връзка с гореизложеното, в случай че Банката не успее да набере
планираният максимален размер на очакваната нетна сума на постъпленията в
резултат на увеличението, Тексим Банк ще разгледа други алтернативи, чрез
които да бъде подкрепена в достатъчна степен капиталовата ú позиция и които
ще позволят осъществяването в максимална степен на планираните цели, а
именно: издаване на дългови инструменти с характеристики, позволяващи
включването им в капитала от първи ред; поемане на подчинен срочен дълг с
характеристики, позволяващи включването му в капитала от втори ред;
ускоряване на процедурите по принудително изпълнение на проблемни кредити,
което да реинтегрира провизиите, за да бъде намалена необходимостта от
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увеличаване на капиталовата база; продажба на дъщерното дружество на външни
инвеститори, което би рефлектирало в увеличение на капиталовата позиция със
сумата на инвестицията на Банката в дъщерното дружество.
Промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа
Към датата на изготвяне на настоящия документ капиталовата печалба от
продажба на акции на публични дружества е необлагаема. Рискът от промяна на
режима на данъчно облагане се състои във възможността да бъде изменен
посочения данъчен статут на приходите от ценни книжа в посока на увеличаване
на данъчното бреме за акционерите и намаляване на техните печалби.
Валутен риск

Валутният риск, който носят акциите на Дружеството, произтича от това, че те са
деноминирани в български лева. Промяната на валутния курс на лева спрямо
друга валута би променила доходността, която инвеститорите очакват да получат
сравнявайки я с доходността, която биха получили от инвестиция, изразена в
друга валута. Евентуална обезценка на лева в такава ситуация би довела до
намаляване на доходността от инвестирането в ценни книжа на Дружеството. От
друга страна, намаляването на доходността би довело до спад в инвеститорския
интерес и съответно до намаляване на цените на акциите. Функциониращата
парична система в страната, при която българският лев законово е фиксиран към
еврото, премахва до голяма степен наличието на валутен риск и обуславя
движение на лева спрямо останалите международни валути, подчинено изцяло на
поведението на общата европейска валута. Фиксирането на курса на българския
лев спрямо единната европейска валута ограничава колебанията на обменните
курсове спрямо основните чуждестранни валути в рамките на колебанията на
самите основни световни валути спрямо eврото и по този начин минимизира
валутния риск.
2.2. Рискови фактори, включени в регистрационния документ.

Специфичните рискове, свързани с основната дейност на дружеството, както и
общите рискове, които могат да имат отражение върху дейността му, са подробно
описани в т. 4 „Рискови фактори“ от Регистрационния документ.
3. КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Декларация за оборотния капитал
С подписа си на последната страница на настоящия документ, Красимир Жилов и
Мария Видолова – Изпълнителни директори на „Тексим Банк“ АД, декларират, че
оборотният капитал на „Тексим Банк“ АД е достатъчен за настоящите нужди на
Дружеството.
3.2. Капитализация и задлъжнялост.

Съгласно чл. 7 на Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните
институции, банките трябва да поддържат собствен капитал, който по всяко
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време да е по- голям, или равен на сумата от капиталовите изисквания за всеки
вид риск, умножена по 1.5. Според Наредба №8 на БНБ, показателят за обща
капиталова адекватност не може да бъде по-малък от 12%, а показателят за
адекватност на първичния капитал не може да бъде по- малък от 6%. За
разглеждания исторически период, стойностите и на двата показателя на
Емитента надвишават изискуемите нива.

Таблицата по-долу представя капитализацията и задлъжнялостта на
Дружеството, съответно към 31 декември 2009 г., 2010 г. и 2011 г. (съгласно
одитираните годишни финансови отчети) и към 30 юни 2010 г, 2011 г. и към
30.06.2012г. на неконсолидирана и консолидирана основа. (съгласно
неодитираните междинни финансови отчети).
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 31.12.2009г.
И КАПИТАЛ
На
неконсолид
ирана
основа
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Задължения
към
клиенти,
различни
от
кредитни
институции
други
депозанти
Получени заеми
Подчинени
пасиви
Други пасиви
ОБЩО
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
СОБСТВЕН
КАПИТАЛ
Акционерен
капитал
Неразпределена
печалба
Преоценъчен
резерв
Печалба
за
текущата
година
Законови
и
други резерви
ОБЩО
СОБСТВЕН
КАПИТАЛ
ОБЩО
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И КАПИТАЛ
Условни
задължения

30.06.2010г. 31.12.2010г. 30.06.2011г. 31.12.2011г. 30.06.2012г. 30.06.2012г.
На
На
На
На
На
На
неконсолиди неконсолид неконсолиди неконсолиди неконсолиди консолидиран
рана основа ирана
рана основа рана основа рана основа а основа
основа

37 155

43 407

56 839

53 760

79 423

106 268

106 237

1 325
1 601

965
1 492

166
1 003

47
994

1 047

0
0

0
0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

4 773

4 754

4 779

4 748

4 718

5 064

5064

1 236
41 317

2 196
1 550

1 338
47 202

3 624
1 650

1 137
59 145

3 625
433

1 078
55 879

4 058
(436)

1 122
81 592

4 142

(3 844)

1 398
107 666

273

(2 746)

1 401
107 638

273

(2 710)

1 018

19 537

1 144

21 172

1 144

19 981

1 144

19 514

1 144

16 160

1 144

13 735

1 144

60 854

68 374

79 126

75 393

97752

121 401

121 409

549

1 429

2 408

2 850

1 257

1 509

1 509

13 771

13

в хил.лв.

Банката има следните условни задължения:

Условни
задължения

31.12.2009г.
На
неконсолидир.
основа

Банкови
гаранции/хил.лв./

82

Кредитни
ангажименти
/хил.лв./

Общо условни
задължения
/хил.лв./

30.06.2010г.
На
неконсолидир.
основа

467
549

31.12.2010г.
На
неконсолидир.
основа

145
1 284
1 429

770
1 638
2 408

30.06.2011г.
На
неконсолидир.
основа

31.12.2011г.
На
неконсолидир.
основа

765
2 085
2 850

724

30.06.2012г.
На
неконсолидир.
основа

30.06.2012
На
консолидирана
основа

1 198

1 198

533

311

311

1257

1 509

1 509

Банката няма косвени задължения.

Банката няма гарантирани и обезпечени задължения.

3.3. Участие на физически и юридически лица, участващи в
емисията/предлагането.
Към датата на настоящия документ следните членове на Надзорния и
Управителния съвет на Банката притежават акции от капитала на „Тексим Банк”
АД:
Трите имена
Павлина Георгиева

1 Найденова

Мария Петрова

2 Видолова

Румяна Стоилова
3 Рускова

Длъжност

Брой притежавани
акции на "Тексим
банк" АД

Процент от капитала
на „Тексим банк” АД

Член на НС

1 753 285

17,53%

Член на УС

1 260

Член на УС

193

0,00193%
0,0126%

Освен отношенията на тези лица с Банката като членове на Съветите, тези лица
нямат друг пряк или непряк съществен икономически интерес в Емитента и
възнаграждението им не зависи от успеха на публичното предлагане на акциите,
за което е изготвен настоящият Документ за предлаганите акции.
Никой от другите посочените в този документ лица не притежава акции на
Емитента.

Никой от експертите, изготвили настоящия документ, не притежава и няма
намерение да придобива значително участие в капитала на емитента, и няма пряк
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или непряк значителен икономически интерес в дружеството и спрямо
настоящото публично предлагане.

Емитентът е отпуснал потребителски кредит на Бойко Костов Йорданов –
експерт, отговорен за изготвянето на проспекта, който е погасен към датата на
проспекта. Лицето няма друг пряк или косвен икономически интерес в Емитента.
3.4. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията.

На 10.09.2012 г. Общото събрание на акционерите на "Тексим Банк" АД взе
решение за увеличаване капитала на дружеството от 10 000 000 лева на 30 000
000 лева чрез издаването на 20 000 000 броя обикновени безналични акции с
право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,00 лв. В случай,
че Новите Акции от увеличението на капитала не бъдат записани изцяло,
капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните
акции, чиято емисионна стойност е внесена в определените срокове, в
съответствие с решението на Общото Събрание на Акционерите, проведено на
10.09.2012 г., прието на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ и в съответствие с условията
на настоящият Документ за предлаганите ценни книжа.
Банката извършва увеличението на капитала с цел да набере средства за
допълнителна подкрепа на капиталовата си позиция. Капиталовите изисквания
към Банката зависят от много фактори, включително ръста на кредитния
портфейл, финансовия резултат, регулаторните капиталови изисквания и
потенциални придобивания на активи.

Влошеното качеството на кредитния портфейл за периода 2009 – 2011 г.,
съчетано с превишаващият ръст на депозитната база над ръста на кредитния
портфейл доведе до намаляване на финансовия резултат и ограничи
способността на Банката да управлява активно своя баланс и капиталови ресурси.
Освен това, съществува все още висока концентрация в кредитния портфейл на
Банката.
Без наличието на допълнителен капиталов ресурс, който да осигури възможност
за поемане на типичните капиталови разходи, а така също и за успешно развитие
на своята основна дейност, Банката трудно би изпълнила приетата бизнес
стратегия предвиждаща развитие на институцията, разрастване на дейността,
разширяване на инфраструктурата и клоновата мрежа. Предвид изчерпаните
възможности за генериране на печалба от типично банкова дейност,
необходимостта от нов, свеж капитал е безспорна, като в изпълнение на указания
на БНБ, ръководството на банката трябва да извърши прецизен разчет за бъдещо
пряко увеличение на собствения капитал на институцията, който по мнение на
регулатора следва да достигне до ниво от 30 млн.лв.

Посредством осъществяването на планираното увеличение на капитала, „Тексим
Банк“ АД предвижда да обезпечи по-нататъшното си развитие в конкретни
стратегически направления. Очакваната нетна сума на постъпленията - в
максимален размер (при записване на всички нови акции) на 19 985 760 лв.
(деветнадесет милиона деветстотин осемдесет и пет хиляди седемстотин и
шестдесет лева) няма да бъде използвана за придобиване на активи, различни от
обичайната дейност на банката. Горепосочената сума в своята цялост или в
определен процент ще допринесе за увеличение на капитала от първи ред
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(първичният капитал), което директно ще рефлектира върху обезпечаване на
възможности за успешно развитие на основната дейност и ще позволи на Банката
да започне отново да генерира печалба за акционерите.
Предвижда се средствата от емисията да се използват за следните направления:








За активно развитие на банката в областта на потребителското и
корпоративното кредитиране ще се използват 9 000 000 лв.;
За осигуряване на капиталова база за разширяване и разнообразяване на
портфейла от финансови инвестиции ще се разпределят 9 000 000 лв.;
За Внедряване на иновативни продукти и услуги с цел разрастване на
клиентската база ще се изпозлват 200 000 лв.;

За развитие на он-лайн предлагани банкови услуги и електронно
банкиране ще се изпозлват 300 000 лв. ;
За разработване на нови канали за дистрибуция на продуктите на Банката,
и повишаване ефективността на съществуващите ще се използват 985 760
лв.;

За допълнително хеджиране срещу влиянието на външни рискове, както и
негативни последствия, породени от евентуално неблагоприятно развитие
на пазарната конюнктура ще се изпозлват 500 000 лв.;

Посочените направления са подредени по степен на значение, като в случай че
увеличението се реализира частично, мениджмънтът ще насочи средствата
приоритетно по горепосоченият ред – в съответствие с размера на набрания
паричен ресурс.

Придобиването на публичен статут от Банката е част от стратегията за
развитието на „Тексим Банк” АД с цел: осигуряване на пълна прозрачност в
дейността и управлението на Банката, осигуряване на достъп до ценните книжа
на широк кръг инвеститори, запознаване на инвестиционната общност с
дейността на компанията и перспективите за нейното развитие, повишаване броя
и качеството на механизмите, осигуряващи защита и гарантиращи правата на
миноритарните акционери.
Публичният статут на Банката ще спомогне за укрепване на нейната конкурентна
позиция и имидж и ще даде възможност за формиране на пазарна борсова цена на
акциите ú.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ И ЩЕ
БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО ТЪРГОВИЯ
4.1. Вид и клас на ценните книжа.

„Тексим Банк“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския Закон от
1992, с всички последващи изменения и допълнение (ТЗ). Капиталът на
Дружеството е разделен на акции. Към датата на този документ, вписаният в
търговския регистър към Агенцията по вписвания капитал на „Тексим Банк“ АД
АД е 10 000 000 (десет милиона) лева, разделен на 10 000 000 (десет милиона)
акции, които са напълно изплатени. Международен Номер за Идентификация на
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Ценните книжа
BG1100001921.

-

ISIN

(International

Securities

Identification

Number):

Общото Събрание на Акционерите на „Тексим Банк“ АД, проведено на 10
Септември 2012, взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството по
чл.192, ал.1, предл. първо от ТЗ чрез издаване на 20 000 000 (двадесет милиона)
нови обикновени, поименни, безналични акции („Нови Акции“), всяка от които с
номинална стойност от 1(един) лев, които са предмет на това публично
предлагане. При настоящото увеличаване на капитала на „Тексим Банк“ АД чрез
издаване на нови акции няма да бъдат издавани права по смисъла на § 1, т. 3 от
ЗППЦК.

Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите Акции са от
един клас, дават еднакви права на притежателите си и са обикновени, поименни,
безналични, с номинална стойност от 1(един) лев всяка и право на един глас в
Общото Събрание на Акционерите, право на дивидент при разпределяне на
печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на
Дружеството, пропорционално на номиналната им стойност.
Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите Акции след
вписване на увеличението на капитала на Дружеството в търговския регистър
при Агенцията по вписванията ще бъде поискано да бъдат вписани в регистъра по
чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор с цел търговия на
регулиран пазар и допуснати до търговия на регулиран пазар – Българска
Фондова Борса – София АД.
4.2. Законодателството, съгласно което са издадени ценните книжа.

Издаването, придобиването, разпореждането, както и упражняването на правата
по акциите на „Тексим Банк“ АД се урежда и регулира от българското
законодателство
Основните нормативни актове, приложими спрямо акциите и упражняването на
правата по тях са, както следва:
Търговски закон;

Закон за кредитните институции;

Закон за допълнителния надзор върху финансови конгломерати;
Закон за публичното предлагане на ценни книжа;
Закон за пазарите на финансови инструменти;

Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
Закон за корпоративното подоходно облагане;

Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
Валутен закон;
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Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно
прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата,
включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и
разпространяването на реклами;

Регламент № 486/2012 на Комисията от 30 март 2012 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на
проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по
отношение на изискванията за оповестяване.
Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа;

Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на
акции;
Наредба № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин
покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти;

Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на
публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в
регистъра на КФН;
Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;

Наредба № 39 от 2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество;

Наредба № 40 от 27 февруари 2008 г. за допускането на ценни книжа до търговия
на официален пазар;
Наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда
за компенсиране на инвеститорите.

Към търговията на ценните книжа на регулиран пазар отношение имат
Правилниците на „БФБ-София“АД и „Централен депозитар” АД.
4.3. Индикация дали ценните книжа са във формата на поименни ценни
книжа, или във формата на ценни книжа на приносител и дали ценните
книжа са в налична (сертифицирана) форма, или в безналична форма.

Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите Акции,
които са предмет на настоящото публично предлагане са поименни и безналични.
Книгата на акционерите на „Тексим Банк” АД се води от „Централен депозитар”
АД, с адрес – гр. София, ул. Три уши №: 6, ет. 4, тел. 02/ 939 19 81, факс: 02/ 939 19
98, e-mail: info@csd-bg.bg.
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4.4. Валута на емисията ценни книжа.
Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите Акции, са
деноминирани в български лева.
4.5. Описание на правата, отнасящи се до ценните книжа, включително
всякакви ограничения на тези права и процедура по упражняването на тези
права.

Новите акции от увеличението на капитала на „Тексим Банк“ АД, в съответствие с
решението на Общото Събрание на Акционерите, проведено на 10.09.2012 г., се
предлагат, при спазване предимственото право на акционера по чл.194, ал.1 ТЗ за
записване на такава част от Новите Акции, която съответства на неговия дял в
капитала преди увеличението. При настоящото увеличаване на капитала на
„Тексим Банк“ АД чрез издаване на Нови Акции не се издават права по смисъла на
§ 1, т. 3 от ЗППЦК. Предимственото право на акционера по чл.194, ал.1 ТЗ за
записване на Новите Акции е инкорпорирано в притежаваната акция и не може да
бъде отделено от нея и самостоятелно прехвърляно или търгувано.
Към датата на този документ, акционерите на „Тексим Банк“ АД, които имат
право, съгласно чл.194, ал.1 ТЗ да запишат Нови Акции са над 100 лица, поради
което увеличението на капитала на Дружеството представлява първично
публично предлагане по смисъла на чл.5, ал.1, т.1 ЗППЦК.
„Тексим Банк“ АД, в съответствие с решението на Общото Събрание на
Акционерите, проведено на 10.09.2012г. и на основание чл.110, ал.3 ЗППЦК,
поради издаване на Новите Акции при условията на първично публично
предлагане по смисъла на чл.5, ал.1, т. 1 ЗППЦК, ще придобие статут на публично
дружество по смисъла на чл.110, ал.1, т.1 ЗППЦК от вписване на увеличаването на
капитала в търговския регистър.

Всяка обикновена акция, след придобиване от Банката на статут на публично
дружество, съгласно Устава на „Тексим Банк“ АД, Търговския закон и другите
приложими нормативни актове, дава следните основни права:

•
Право на един глас в Общото събрание на акционерите. Дружеството не
може да издава акции с право на повече от един глас. За да възникне правото на
глас за акционер на Дружеството е необходимо той да е изплатил напълно
емисионната стойност на акцията/ите и Дружеството, съответно увеличението на
капитала му да бъде вписано в търговския регистър. Правото на глас в Общото
събрание, в съответствие със ЗППЦК, ще се упражнява от лицата, вписани в
регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на
Общото събрание. Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на
акционерите към горепосочената дата (14 дни преди Общото събрание).
Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да участва в
общото събрание и да упражни правото си на глас, след надлежната му
легитимация (лична карта за физическите лица; удостоверение за актуално
съдебно състояние на акционер юридическо лице и съответно легитимиране на
неговия представител). Лице, което е вписано в регистъра на Централния
депозитар след 14-тия ден преди Общото събрание не може да гласува.
Притежателите на правото на глас участвуват в Общото събрание лично или чрез
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представител. Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят
всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание
от тяхно име. Член на Надзорния или Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД
може да представлява акционер като пълномощник на конкретно Общо събрание
само ако акционерът изрично е посочил начин на гласуване по всяко от точките
на дневния ред, съгласно ЗППЦК. Пълномощното за участие в Общото събрание
трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено и да отговаря на
останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата по
предходното изречение, както и пълномощното, дадено в нарушение на
правилата по предходното изречение, е нищожно.

•
Право на дивидент при разпределяне на печалбата. Всяка обикновена
акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната й стойност. Правото на
дивидент възниква като конкретно право след като Общото събрание на
акционерите вземе решение за разпределяне на дивиденти съразмерно на
притежаваните акции, ако Емитентът е реализирал печалба от дейността си.
Право да получат дивидент съгласно ЗППЦК имат лицата, вписани в регистрите
на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото
събрание, на което са приети Годишният финансов отчет на Емитента и
решението за разпределение на печалбата. Не се допуска авансово разпределяне
на дивиденти преди приемане на годишния финансов отчет. ЦД предоставя на
Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата. Присъствието на
лицето в този списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след
надлежната му легитимация. Дивиденти могат да се изплащат, само ако чистата
стойност на активите на Банката (съгласно одитирания и приет на Общото
събрание на акционерите годишен финансов отчет), намалена с подлежащите на
изплащане дивиденти, ще бъде не по-малка от сумата от акционерния капитал,
фонд “Резервен” и другите фондове, които Банката е задължена да образува по
закон или съгласно своя Устав. Плащане на дивиденти може да бъде правено до
сумата на печалбата за текущата финансова година, плюс неразпределената
печалба от минали години и частта от фонд “Резервен” и другите фондове на
Банката, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, след
приспадане на непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд
“Резервен” и другите фондове, които Банката е длъжна да образува по закон или
Устав. Банката е длъжна да изплати на акционерите гласувания от общото
събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му като разходите по
изплащането са за сметка на Дружеството. Изплащането на дивидента се
извършва по банков път със съдействието на Централен Депозитар АД. След
вземане на решението на Общото Събрание на Акционерите за изплащане на
дивидент, съответстващата на определения дивидент сума става дължима от
Дружеството и не може следващи решения на Общото Събрание на Акционерите
или Банката да ограничат или отменят, придобитите от акционерите права
независимо от способността на Дружеството да изплати определените суми.
Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на
общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените
дивиденти остават в полза на Банката и се отнасят във фонд „Резервен”. Уставът
на Банката не предвижда други ограничения за разпределянето на дивидент,
както и специални процедури за получаване на дивиденти от акционери,
пребиваващи извън България;
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•
Право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Банката.
Всяка акция от Емитента дава право на ликвидационен дял, съразмерно на
номиналната стойност на акцията. Правото на ликвидационен дял на
акционерите е неотменимо и не може да бъде ограничавано. Правото на
ликвидационен дял възниква след прекратяване на Емитента, удовлетворяването
(или обезпечаването) на кредиторите на Емитента и изтичане на 6-месечен срок
от обявяване на поканата на ликвидаторите до кредиторите на Емитента да
предявят вземанията си. С правото на ликвидационен дял разполагат само
лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери към
момента на прекратяване на Емитента. Емитентът се прекратява по решение на
Общото събрание на акционерите, прието само на основание, предвидено в
Устава, както и в случаите, предвидени в закона. Съгласно действащото
законодателство, правото на ликвидационен дял се погасява в петгодишен срок
от прекратяването на Дружеството.
Всяка акция дава и допълнителни права на акционерите, както следва:

•
Право на всеки акционер при увеличението на капитала на Емитента да
придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди
увеличението. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК при увеличаване
на капитала на Дружеството настоящите акционери имат право да придобият
част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението.
Това право не може да бъде отменяно или ограничавано въз основа на разпоредба
на устав, решение на общо събрание или на управителен орган на Дружеството
При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови
акции се издават права по § 1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се
издава едно право. Публичното предлагане на акции при увеличение на капитала
на публично дружество чрез издаване на Права изисква публикуването на
проспект, съдържащ подробна информация за дружеството и предлаганите
акции. Проспектът следва да бъде одобрен от Комисията за финансов надзор.
•
Право на участие в управлението, да избира и да бъде избиран в органите
за управление;

•
Право на информация, в това число и правото на предварително
запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на Общото събрание
на акционерите и свободното им получаване при поискване; право да се запознае
със съдържанието на протокола от проведеното Общо събрание, както и право да
задава въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската
дейност на Емитента (независимо дали тези въпроси са свързани с дневния ред
на Общото събрание), освен за обстоятелства, които представляват вътрешна
информация;
•
Право да обжалва пред съда решенията на Общото събрание на
акционерите, противоречащи на закона или на Устава на Емитента;


Правата на миноритарните акционери (притежаващи заедно или поотделно
най-малко 5 на сто от капитала на дружеството) по чл. 118 от ЗППЦК
(малцинствените права):
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1. Право да предявят исковете на дружеството срещу трети лица в случай на
бездействие на управителния орган или контролния орган на дружеството и
право да предявят искове срещу членове на управителния орган или
контролния орган на дружеството за вреди, причинени на дружеството.
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗППЦК, при бездействие на управителните органи на
дружеството, което застрашава интересите на дружеството, лицата,
притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на
публично дружество, могат да предявят пред съда исковете на Дружеството
срещу трети лица. Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК, тези акционери могат
да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за
обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или
бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на
прокуристите на дружеството.

2. Право да искат свикване на общото събрание на акционерите. Съгласно чл.
118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, лицата по чл. 118, ал. 1 от ЗППЦК могат да искат от
окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен
представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
3. Право да искат включване на определени въпроси или проекторешения в
дневния ред. Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лицата по чл. 118, ал. 1 от
ЗППЦК могат да искат включването на въпроси и да отправят предложения за
решения по вече включени въпроси в дневния ред на вече свиканото общо
събрание по реда на чл. 223а от ТЗ.

4. Право да искат назначаването на контрольори на дружеството. Съгласно чл.
118, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, лицата по чл. 118, ал. 1 от ЗППЦК могат да искат от
общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които
да проверят цялата финансова документация на дружеството и да изготвят
доклад за констатациите си.

Акциите на банката са свободно прехвърляеми при спазване на изискванията на
действащото законодателство. Прехвърлянето на безналичните поименни акции,
издадени от Банката, има действие от момента на регистрация на сделката в
Централния депозитар. Правата по акциите се установяват с документ за
регистрация, издаден от Централния депозитар, който води книгата на
акционерите.
Условия за обратно изкупуване

Банката може да придобива собствени акции чрез обратното им изкупуване с
писмено разрешение на БНБ и при спазване на следните условия, предвидени в
действащото законодателство:

1. да има решение на Общото събрание за обратно изкупуване на собствени
акции, в което да е определен максималният брой акции, подлежащи на обратно
изкупуване, условията и редът, при които ще се извърши изкупуването в срок не
по-дълъг от 18 месеца, както и минималният и максималният размер на цената на
изкупуване;
2. акциите да са изплатени изцяло;
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3. общата номинална стойност на собствените акции да не надхвърля 10 на сто от
капитала. Банката е длъжна да прехвърли притежаваните собствени акции над
този размер в срок до три години.
Банката може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто
собствени акции с право на глас в случаите на намаление на капитала чрез
обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на
търгово предлагане чл. 149б от ЗППЦК. Капиталът на публичното дружество не
може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите. За
изкупуването се прилагат изискванията на чл. 111, ал. 5-9 от ЗППЦК и
съответните разпоредби на Търговския закон.
Дружество е длъжно да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи в
рамките на ограничението от 3% и инвестиционния посредник, на който е
подадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено
най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. КФН дава
публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Когато Дружество придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез
друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, е длъжно да разкрие
информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда
на чл.100т и 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от четири работни дни от
придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или
падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.
Условия за конвертиране

Към настоящия момент Дружеството не е издавало конвертируеми облигации.

Уставът на Дружеството допуска издаване на конвертируеми облигации, при
спазване изискванията на действащото законодателство. Съгласно чл. 17, ал. 3 от
Устава, Банката може да издава облигации, които да се превръщат в акции
(конвертируеми облигации) по решение на Общото събрание. При издаване на
конвертируеми облигации всеки акционер има право в определен срок да
придобие толкова от тях, колкото е съответния му дял в капитала на Банката.
Емисионната стойност на конвертируемите облигации не може да бъде по-ниска
от номиналната стойност на издадените от Банката акции. Редът за
превръщането на облигации в акции се определя в решението на Общото
събрание за издаване на облигациите.
Уставът на Банката не предвижда други особени права и привилегии по
издадените акции на Банката, както и не предвижда ограничения и други условия
за прехвърлянето на акциите.
4.6. Решения и потвърждения, свързани с издаването на акциите.

На Общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД, проведено на
10.09.2012 г. са приети следните решения:
Общото събрание увеличава капитала на акционерите на „Тексим Банк” АД, при
спазване на изискванията на ЗППЦК и актовете по неговото прилагане, чрез
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издаване на емисия 20 000 000 (двадесет милиона) обикновени, поименни,
безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Емисионната
стойност на всяка една акция от новата емисия е 1 (един) лев. В съответствие с
чл.194, ал.1 от ТЗ всеки акционер има право да запише част от новите акции,
която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението в срок от един
месец, считано от датата, обявена за начало на подписката в съобщението по чл.
92а, ал.1 от ЗППЦК за публичното предлагане на акциите от новата емисия;

На основание чл.192а, ал.2 от ТЗ, в случай, че новите акции от увеличението на
капитала не бъдат записани изцяло, капиталът ще бъде увеличен само със
стойността на записаните акции, чиято емисионна стойност е внесена в
определените срокове;

Общото събрание на акционерите възлага и овластява Управителния Съвет на
„Тексим Банк“ АД да определи всички останали условия и ред за извършване на
увеличението на капитала при условията и по реда на ЗППЦК, по своя собствена
преценка и в рамките на решението на ОСА, както и да извърши всички
необходими правни и фактически действия във връзка с законосъобразното му
осъществяване, включително, но без да се изчерпва до, изготвяне и приемане на
проспект за публичното предлагане на акциите от новата емисия, неговото
потвърждаване от КФН и публикуването му в съответствие със ЗППЦК;
Общото събрание приема решение „Тексим Банк“ АД да придобие статут на
публично дружество по смисъла на чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК от вписване на
увеличението на капитала в търговския регистър;

Общото събрание възлага и овластява Управителния Съвет да предприеме всички
необходими правни и фактически действия за вписване на „Тексим Банк” АД като
публично дружество в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1,
т.З от Закона за Комисията за финансов надзор. Всички емисии безналични,
обикновени, поименни акции, издадени от „Тексим Банк” АД да бъдат вписани в
регистъра по чл. 30, ал.1, т.З от Закона за Комисията за финансов надзор с цел
търговия на регулиран пазар след вписване на увеличението на капитала в
търговския регистър;
Общото събрание възлага и овластява Управителния Съвет да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по допускане до търговия на
издадените от „Тексим Банк” АД акции на „БФБ-София” АД.

Управителният съвет на „Тексим Банк” АД на заседание, проведено на 20.09.2012г.
е приел решение за одобрение на Проспект за първично публично предлагане на
акциите от увеличението на капитала и допускане до търговия на регулиран
пазар на всички акции, издадени от „Тексим Банк” АД. Решението е одобрено от
Надзорния съвет на Банката с решение от заседание от 20.09.2012г.
4.7. Очаквана дата публичното предлагане и на емисията ценни книжа.
График на публичното предлагане и очаквана дата на емисията акции
Увеличението на капитала на Банката има действие от вписването му в
Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Издаването на
безналичните акции става чрез регистрирането на емисията от увеличението на

24

капитала в „Централен депозитар”АД след вписване на увеличението в
Търговския регистър.

Ориентировъчен график на предлагането на акциите, съставен на базата на
нормативно определените срокове на процедурите в съответните институции и в
съответствие с установената от тях практика. Конкретните дати по публичното
предлагане ще бъдат оповестени в съобщението по чл.92а от ЗППЦК за
публичното предлагане след потвърждаването на проспекта от Комисията за
финансов надзор (КФН).
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Началната дата на подписката

Първият работен ден, следващ
изтичането на 7 (седем) дни от
по-късната от двете дати - датата
на обнародване на съобщението
за публичното предлагане по чл.
92а, ал.1 ЗППЦК в "Държавен
вестник" и датата на
публикацията на съобщението в
един централен ежедневник.

Крайна дата за записването на акции и за
заплащане на емисионната стойност

Първият работен ден след
изтичането на – един месец от
началната дата за записване на
акции.

Очаквана дата на вписване на увеличението на
капитала в Търговския регистър

Около 5 работни дни след срока
по т.2

Очаквана дата на регистриране на новите
акции по сметки на инвеститорите в
Централния депозитар

Около 3 работни дни след
изтичане на срока по т.3

Очаквана дата на вписване на емисията акции
във водения от КФН регистър за публичните
дружества

Около 14 дни от срока по т.4

Очаквана дата за начало на търговията на

Около 5 дни след срока по т.5
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акциите на регулиран пазар на БФБ-София АД

*Забележка: „Тексим Банк“ АД ще публикува съобщението във в-к „Капитал Дейли”

Новите Акции от увеличението на капитала на „Тексим Банк“ АД се считат за
издадени от датата на регистрацията им в „Централен депозитар” АД.
4.8. Ред за прехвърляне на акциите.
4.8.1. Ред за прехвърляне
Акциите на банката са свободно прехвърляеми, като трябва да се има предвид
специалния режим по ЗКИ, посочен в т. 4.8.2. Прехвърлянето на безналичните
поименни акции, издадени от Банката, има действие от момента на регистрация
на сделката в Централния депозитар.

Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите Акции след
приключване на първичното публично предлагане, предмет на настоящия
проспект и вписване на увеличението на капитала на Дружеството в търговския
регистър при Агенцията по вписванията ще бъде поискано да бъдат вписани в
регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор с цел
търговия на регулиран пазар и допуснати до търговия на регулиран пазар –
Българска Фондова Борса – София АД.
Вторичната търговия (покупки и продажби) на акциите ще може да се извършва
на „БФБ-София” АД чрез инвестиционен посредник. Инвеститори, които желаят да
закупят или да продадат акции от настоящата емисия, следва да сключат договор
с инвестиционен посредник, включително търговска банка, която има
разрешение за извършване на сделки с ценни книжа и да дадат на посредника
поръчка за покупка, съответно за продажба на акции. Инвестиционният
посредник изпълнява поръчката, ако това е възможно, като обявява съответно
цена „продава” или цена „купува” и количество акции на емитента. БФБ и
страните по сделката (инвестиционните посредници, чрез които е сключена
покупко-продажбата) уведомяват ЦД за сключената сделка и извършват
необходимите действия за регистриране на сделката в ЦД.

„Централен депозитар” АД извършва вписване на прехвърлителната сделка в
книгата на безналични акции едновременно със заверяване на сметката за
безналични акции на приобретателя с придобитите акции, съответно
задължаване на сметката за безналични акции на прехвърлителя с
прехвърлените акции. ЦД регистрира сделката в 2–дневен срок от сключването й
(Ден Т+2), ако са налице необходимите акции и парични средства и не
съществуват други пречки за това и актуализира книгата за безналични акции на
Дружеството, която се води от него. ЦД издава непрехвърлим документ за
регистрация в полза на купувача на акциите (депозитарна разписка), който служи
за установяване правата по тях. Документът за регистрация се предава на новия
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притежател на акциите от инвестиционния посредник, с който е сключил
договор.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници, последните имат задължението, при приемане на
нареждане за покупка или продажба на финансови инструменти, да изискват от
клиентите си, съответно от техните пълномощници, да декларират дали:
1. притежават вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се
отнася нареждането,и за техния емитент;

2. финансовите инструменти – предмет на поръчка за продажба или за замяна, са
блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е
учреден залог или е наложен запор.

3. сделката – предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или
продажба на финансови инструменти.

Инвестиционният посредник проверява в депозитарната институция дали
финансовите инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са
налични по подсметка на клиента (освен в нормативноопределените случаи, при
които е налице изключение от общото правило), дали са блокирани и дали върху
тях е учреден залог или е наложен запор. Инвестиционният посредник няма право
да изпълни нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият
представител, откаже да подаде горепосочените декларации, декларирано е, че
притежава вътрешна информация или декларира, че сделката – предмет на
нареждането представлява прикрита покупка или продажба на финансови
инструменти. Отказът се удостоверява с отделен документ, подписан от клиента.
Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане, ако е
декларирано или ако установи, че финансовите инструменти – предмет на
нареждането за продажба, не са налични по сметката на клиента или са
блокирани в депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е
наложен запор.
Забраната по отношение на поръчка за продажба на финансови инструменти,
които не са налични по сметката на клиента, не се прилага в случаите, когато
инвестиционният посредник осигури по друг начин, че финансовите
инструменти, предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня на сетълмент
на сделката, както и в други случаи, определени с наредба.

Съгласно Наредба № 38 инвестиционните посредници нямат право да извършват
продажби на акции, върху които има учреден залог, наложен запор или са
блокирани в ЦД. Поради това, акционери, които притежават акции, върху които
има учреден залог или наложен запор, няма да могат да ги продават, докато не
бъде заличен залогът или вдигнат запорът.
Забраната за продажба на заложени акции не се прилага в следните случаи:

1.
приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично
съгласие да придобие заложените акции, налице е изрично съгласие на заложния
кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи;
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2.
залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените
залози.

Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане на клиент за
сделки с финансови инструменти, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ,
ЗПЗФИ, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или други
действащи нормативни актове.

Съгласно Правилника на БФБ сделки с ценни книжа се извършват само с ценни
книжа, за прехвърлянето на които не са предвидени ограничения или условия, не
е открито производство по несъстоятелност или ликвидация за емитента на
ценните книжа, емитентът не е в производство по преобразуване, т.е. акциите
трябва да отговарят на изискванията на ЗППЦК относно публичното предлагане
на ценни книжа и търговията с тях на регулиран пазар.
Сделки с ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, могат да се
извършват и извън регулиран пазар и многостранна система за търговия. В този
случай, съгласно чл.38 от ЗПФИ, инвестиционният посредник, който сключва
сделката с акциите, е длъжен да оповести публично информация за вида,
емисията, броя и единичната цена на акциите - предмет на сделката, валутата на
сделката, датата и часа на сключването й и да посочи, че сделката е сключена
извън регулиран пазар и многостранна система за търговия.

Страните по договор за сделки с финансови инструменти, предварително
сключени пряко между тях, съответно лицата, които искат прехвърляне на
безналични финансови инструменти при дарение и наследяване, промяна на
данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на
сгрешени данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и др.
подобни действия ползват услугите на инвестиционен посредник –
регистрационен агент към ЦД.
Разпоредбата на чл.145 от ЗППЦК изисква всеки акционер, който придобие или
прехвърли пряко и/или непряко (по чл.146 от ЗППЦК) право на глас в общото
събрание на публично дружество да уведоми КФН и Банката, когато в резултат на
придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или
падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото
събрание на дружеството. Правата на глас се изчисляват въз основа на общия
брой акции с право на глас, независимо от това дали за упражняването на правото
на глас е наложено ограничение.
4.8.2. Специален режим по ЗКИ.

ЗКИ предвижда специален разрешителен и уведомителен режим в случай, че в
резултат на сделки с акции, издадени от Банката, дяловото участие на
приобретателят достигне или надхвърли, респективно дяловото участие на
прехвърлителят спадне под определен размер.

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗКИ физическо или юридическо лице, както и лица,
действащи съгласувано, не могат без предварително одобрение от БНБ да
придобиват пряко или косвено акции или права на глас по акции в Банката, ако в
резултат на придобиването участието им става квалифицирано по смисъла на §1,
т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗКИ или ако това участие достига или
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надхвърля праговете от 20, 33 или 50 на сто от акциите или правата на глас по
акциите, както и когато Банката става дъщерно дружество. Съгласно чл.28, ал.2 от
ЗКИ предварителното одобрение на БНБ се изисква и когато участието става
квалифицирано или посочените по-горе прагове се достигат или надхвърлят в
резултат на придобиване на акции на фондовата борса или друг регулиран пазар
на ценни книжа.

Сделки и действия по придобиване на акции в Банката в посочените по-горе
случаи по чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗКИ, извършени без предварителното одобрение на
БНБ, са нищожни. Централният депозитар вписва в акционерната книга на
Банката придобиването на акции, за което се изисква одобрение от БНБ по реда
на чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗКИ, след представяне на одобрението.

Когато в резултат на обективно настъпили обстоятелства извън волята на лицата
участието им става квалифицирано или се достигат или надхвърлят посочените
по-горе прагове, приобретателите не могат да упражняват правото на глас по тези
акции без одобрение на БНБ, за издаването на което подават заявление в
едномесечен срок от възникване на основанието за това. Ако одобрението не бъде
поискано в срока или бъде отказано от БНБ, БНБ има право да приложи
надзорната мярка по чл.103, ал.2, т.15 от ЗКИ – да лиши временно от право на глас
акционер и/или да му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него
акции в срок до 30 дни. Преди одобрението на БНБ акциите не се вземат предвид
при определяне кворума на общото събрание на акционерите.
Съгласно чл.31, ал.1 от ЗКИ предварително писмено одобрение от БНБ се изисква
и за акционер, който при участие в увеличаването на капитала на Банката с
вноски на акционерите или чрез превръщане на облигации в акции увеличава
дела си, ако в резултат на това участието му става квалифицирано или ако това
участие достига или надхвърля праговете от 20, 33 или 50 на сто от акциите или
правата на глас по акциите, както и когато банката става дъщерно дружество.

Съгласно чл.31, ал.2 от ЗКИ по отношение на акционери, за които в резултат на
увеличение на капитала със сума, по-малка от приетата в решението за
увеличаване на капитала, възниква основание за искане на одобрение от БНБ, се
прилага гореописаното правило, че когато в резултат на обективно настъпили
обстоятелства извън волята на лицата участието им става квалифицирано или се
достигат или надхвърлят праговете от 20, 33 или 50 на сто от акциите или
правата на глас по акциите, то приобретателите не могат да упражняват правото
на глас по тези акции без одобрение на БНБ, за издаването на което подават
заявление в едномесечен срок от възникване на основанието за това. Преди
одобрението на БНБ акциите не се вземат предвид при определяне кворума на
общото събрание на акционерите. При нарушаване на посоченото по-горе
изискване на чл.31, ал.1 от ЗКИ придобиването на акции поражда правно
действие, но БНБ има право да приложи надзорната мярка по чл.103, ал.2, т.15 от
ЗКИ – да лиши временно от право на глас акционер и/или да му нареди писмено
да прехвърли притежаваните от него акции в срок до 30 дни.
Когато лице придобие три или повече от три на сто от акциите или правата на
глас по акциите в Банката, ЦД уведомява БНБ за името/наименованието и
адреса/седалището на лицето в 7-дневен срок от вписване на придобиването в
книгата на акционерите. Лицето по предходното изречение е длъжно при

29

поискване от БНБ да й представи в определен срок документи и информация,
посочени в ЗКИ.

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да прехвърли пряко
или непряко квалифицираното си дялово участие в Банката, или да намали
квалифицираното си дялово участие така, че акциите му или правата на глас по
акциите да спаднат съответно под 20, 33 или 50 на сто от капитала, уведомява
БНБ за: (1) размера на дяловото участие, което притежава преди прехвърлянето; и
(2) размера на дяловото участие, което ще притежава след прехвърлянето. Когато
банка престава да бъде дъщерно дружество на определено лице, това лице
уведомява БНБ. Уведомленията се правят в срок не по-късно от 10 дни преди
настъпване на съответното обстоятелство.

4.9. Индикация за съществуването на правила относно задължителното
търгово предлагане за закупуване на акции, задължително изкупуване на
акциите на миноритарни акционери (squeeze-out) и правото на
миноритарните акционери да поискат акциите им да бъдат изкупени (sellout)
Отношенията между акционерите във връзка със задължителното търгово
предлагане за закупуване на акции на емитента, задължителното изкупуване на
акциите на миноритарни акционери (squeeze-out) и правото на миноритарните
акционери да поискат акциите им да бъдат изкупени (sell-out) се уреждат от
разпоредбите на Глава ХІ, Раздел II „Търгово предлагане на закупуване и замяна
на акции” на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 13 от
22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.
Всяко лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от 50% от
гласовете в Общото събрание на акционерите на емитента е задължено в срок 14
дни от придобиването: (1) да регистрира в КФН търгово предложение към
останалите акционери с право на глас за закупуване на техните акции и/или
замяната им с акции, които ще бъдат издадени от предложителя за тази цел, или
(2) да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез
свързани лица по-малко от 50% от гласовете в Общото събрание на емитента.
Това задължение възниква и (1) спрямо лица, които притежават заедно повече от
50 на сто от акциите с право на глас и са сключили споразумение за обща
политика по управление на Дружеството чрез съвместно упражняване на
притежаваните от тях права на глас, и (2) когато други лица притежават за сметка
на лицето по чл.149, ал.1 от ЗППЦК акции с право на глас и общият им брой
гласове е повече от 50 на сто от всички гласове в Общото събрание; в тези случаи
предложителят е длъжен да регистрира в КФН търгово предложение в срок 14
дни от сключване на споразумението, съответно от придобиването на акциите за
сметка на лицето по чл.149, ал.1 от ЗППЦК.

Задължението за търгово предлагане възниква и за лице, което придобие пряко,
чрез свързани лица или непряко в случаите изрично посочени в закона, повече от
2/3 от гласовете в Общото събрание на емитента, освен ако в 14-дневен срок от
придобиването лицето прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава
пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите изрично посочени в закона помалко от 2/3 от гласовете.
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Право да регистрира търгово предложение да изкупи акциите на останалите
акционери има лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в
случаите изрично посочени в закона, повече от 90% от гласовете в Общото
събрание на Емитента.

За всяко лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички
акционери с право на глас, придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в
случаите изрично посочени в закона, най-малко 95% от гласовете в Общото
събрание на емитента, възниква право в тримесечен срок от крайния срок на
търговото предложение да изкупи всички останали акции с право на глас
(squeeze-out right) - чл. 157а ЗППЦК. В тази хипотеза се изготвя предложение за
изкупуване, което се одобрява от Комисията за финансов надзор. Акционерите са
длъжни да продадат на това лице своите акции в едномесечен срок от
публикуването на предложението, без да е необходимо тяхното съгласие.
Акциите, които не са продадени в този срок, се смятат за собственост на
изкупуващото лице към момента на изтичане на срока.
Всеки акционер има право да изисква (sell-out rights) от лицето, което е
придобило пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите изрично посочени в
закона, най-малко 95% от гласовете в Общото събрание на емитента в резултат на
търгово предлагане, да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок
от крайния срок на търговото предложение. В този случай, лицето, придобило
пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите изрично посочени в закона,
най-малко 95% от гласовете в Общото събрание на емитента, е длъжно да изкупи
акциите.

4.10. Индикация за отправени търгови предложения от трети лица относно
акциите на Емитента за предходната и текущата година.
През текущата и предходната години акциите на Дружеството не са били обект на
търгово предложение от трети лица, включително не са предприемани действия
във връзка със сливане, вливане или друга форма на преобразуване.

Акциите на Дружеството могат да бъдат обект на принудително изкупуване
единствено при наличие на хипотезата на чл. 157а ЗППЦК, която позволява на
акционер, придобил в резултат на търгово предлагане над 95 на сто от гласовете
в общото събрание на публично дружество да изкупи принудително акциите с
право на глас на останалите акционери по определен съгласно закона ред и
одобрена от КФН цена.
Към датата на този Документ акциите на Банката не са били обект на
принудително изкупуване в хипотезата на чл. 157а ЗППЦК.
4.11. Данъчно облагане

Доходът от акции може да бъде под формата на положителна разлика между
продажната цена и цената на придобиване (капиталова печалба) или под формата
на дивиденти или ликвидационни дялове – при прекратяване на Дружеството.

Настоящото изложение не е изчерпателно и има за цел единствено да послужи
като общи насоки, поради което не следва да се счита за правен или данъчен
съвет към който и да е притежател на акции. Препоръчително е потенциалните
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инвеститори да се консултират с данъчни и правни консултанти относно общите
данъчни последици, включително относно данъчното облагане в България на
доходите, свързани с акциите, и данъчният режим на придобиването,
собствеността и разпореждането с акции.

Посочената по-долу информация е съобразена с действащата нормативна уредба
към датата на издаване на този Документ за предлаганите акции и емитентът не
носи отговорност за последващи промени в законодателството и нормативната
уредба на данъчното облагане на доходите от предлаганите ценни книжа.
Емитентът поема отговорност за удържането на съответните данъци при
източника в съответствие с действащото законодателство.
Дивиденти и ликвидационни дялове.

Физически лица - местни и чуждестранни
Съгласно разпоредбата на чл.38 от ЗДДФЛ, облагаемите доходи от дивиденти от
акции и ликвидационни дялове на Емитента, получени от местни или
чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък в размер на 5%
(пет на сто), който се начислява при дивиденти - върху брутната сума, определена
с решението за разпределяне на дивидент, а при ликвидационни дялове – върху
положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и
документално доказаната цена на придобиване на дела в емитента.

Данъкът за доходи от дивиденти се удържа и внася от емитента в срок до края на
месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на
дивидент.Данъкът за доходи от ликвидационни дялове се удържа и внася от
емитента в срок до края на месеца, през който е начислен ликвидационният
дял.Емитентът поема отговорност за удържането на окончателния данък
съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
Чуждестранното лице има право да ползва намален или нулев размер на данъка,
удържан при източника, ако това се предвижда в действаща спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Процедурата по прилагане на
данъчните облекчения за чуждестранни лица, предвидени във влезлите в сила
СИДДО на доходите на чуждестранни лица е уредена в Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно разпоредбите на ДОПК, чуждестранното
лице трябва да удостовери пред органа по прихода в България, че: (1) че е местно
лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО; (2) че е притежател
на дохода от източник в Република България; (3) че не притежава място на
стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с
които съответният доход е действително свързан; и (4) че са изпълнени
особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по
отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени
изисквания се съдържат в съответната СИДДО. Посочените по предходното
изречение обстоятелства се посочват в искане (по образец, утвърден от
Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите), като:
•
обстоятелствата по т.(1) по-горе се удостоверяват от чуждестранната
данъчна администрация в искането или съобразно обичайната й практика;
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•
обстоятелствата по т.(2) и т.(3) по-горе се декларират от чуждестранното
лице;

•
обстоятелствата по т.(4) по-горе се удостоверяват с официални документи,
включително извлечения от публични регистри; когато такива документи не се
издават, се допускат и други писмени доказателства; тези обстоятелства не могат
да се удостоверяват с декларации. Към искането се прилагат и писмени
доказателства относно вида, основанието за реализиране и размера на
съответния доход. Такива доказателства могат да бъдат:
•
в случаите на доходи от дивиденти: решение на Общото събрание на
емитента; извлечение от книгата за безналични акции или друг документ,
удостоверяващ вида и размера на дохода, както и размера на участието на
чуждестранното лице и др.;

•
при доходи от ликвидационен дял: документ, доказващ размера на
направената инвестиция, краен ликвидационен баланс след удовлетворяване на
кредиторите и документ, определящ разпределението на ликвидационния дял, а
при разпределяне на ликвидационния дял в натура - решение на съдружниците
или акционерите и документи, въз основа на които е определена пазарната цена
на ликвидационния дял.

Искането за прилагане на СИДДО, придружено от необходимите документи,
трябва да бъде подадено до органите по приходите в България от
чуждестранното лице-получател на доходи. Непроизнасянето в посочения в ДОПК
срок се смята за становище за наличие на основания за прилагане на СИДДО. Ако
органите по приходите откажат да освободят от облагане чуждестранно лицеакционер, Дружеството е задължено да удържи пълния размер на дължимия
данък при източника - 5% (пет процента). Акционерът, чието искане за
освобождаване от данъчно облагане е отказано, може да обжалва решението по
предвидения в ДОПК ред.
В случай, че общият размер на дивидентите или други доходи, платени от
емитента, не надхвърля 500,000 лева за една година, чуждестранното лицеакционер не подава искане за прилагане на СИДДО до органите по приходите в
България. То обаче трябва да представи на емитента гореописаните документи,
удостоверяващи основанията за прилагане на СИДДО.
Разпределянето на дивиденти под формата на нови акции не подлежи на данъчно
облагане, т.е. върху разпределението на печалбата на емитента под формата на
допълнителни новоиздадени акции не се дължи данък.

Местни юридически лица – приходите от дивиденти са необлагаеми съгласно
ЗКПО. Според разпоредбите на чл.27, ал.1, т.1 от ЗКПО не се признават за данъчни
цели приходите в резултат на разпределение на дивиденти от местни
юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели
на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство. Следователно,
доходът, разпределен от дружеството в полза на местни юридически лица, не
следва да бъде включен при преобразуване на счетоводния резултат за данъчни
цели. Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗКПО, с данък при източника, се облагат
дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически
лица в полза на местни юридически лица, които не са търговци, включително на
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общини. Тази разпоредба не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните
дялове са разпределени в полза на договорен фонд и местно юридическо лице,
което участва в капитала на дружество като представител на държавата, както и в
полза на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на
случаите на скрито разпределение на печалба.
Чуждестранни юридически лица – съгласно чл.194 ЗКПО с данък при източника
се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни
юридически лица, в полза на чуждестранни юридически лица, с изключение на
случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице
чрез място на стопанска дейност в страната.

С данък при източника не се облагат дивидентите и ликвидационните дялове,
разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за
данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с
изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.
Приложим е редът за прилагане на СИДДО, описан по-горе.

Данъкът, удържан при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, е
окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи
дивиденти или ликвидационни дялове. Данъчната ставка върху тези доходи
съгласно чл.200, ал.1 от ЗКПО е в размер на 5 %. Емитентът, удържащ данъка при
източника по чл.194 от ЗКПО, е длъжен да внесе дължимите данъци, както следва:
•
в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с
която Република България има влязла в сила СИДДО - в тримесечен срок от
началото на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за
разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове
•
във всички останали случаи - в срок до края на месеца, следващ месеца,
през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни
дялове.
Капиталова печалба

Местни и чуждестранни физически лица
По силата на чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ не се облагат с данък доходите от
разпореждане с финансови инструменти (по смисъла на § 1, т.11 от ДР на ЗДДФЛ –
виж по-долу), в полза на:
•

местни физически лица-акционери;

•
чуждестранни физически лица-акционери, установени за данъчни цели в
държава-членка на Европейския съюз или в друга държава-членка на
Европейското икономическо пространство. Това обстоятелство се удостоверява
пред платеца на дохода с документ, издаден от данъчната администрация на
държавата, в която лицето е установено за данъчни цели и декларация от лицето,
придобило дохода, че са налице обстоятелствата по чл.13 от ЗДДФЛ.
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"Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ
са сделките с акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл.73
от Закона за пазарите на финансови инструменти. „Права” за целите на
предходното изречение са ценните книжа, даващи право за записване на
определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала.
Това данъчно освобождаване не се прилага за доходи, произтичащи от продажби
на акции при блокови или други сделки, които са сключени извънборсово, макар
и да са регистрирани след това на „БФБ – София” АД (“регистрационни сделки”).

Доходите от продажба на акции, реализирани от местни физически лицаакционери от сделки на извънборсовия пазар в България, са обект на данъчно
облагане по общия ред на ЗДДФЛ.
Доходите от продажба на акции, реализирани от чуждестранни физически лицаакционери от сделки на извънборсовия пазар в България, са обект на данъчно
облагане в България с окончателен данък в размер на 10% (десет на сто), освен
ако приложима СИДДО не предвижда друго.
Местни юридически лица

Съгласно чл.44 от ЗКПО печалбата на местните юридически лица от сделки с
акции и търгуеми права на акции на Емитента, извършени на регулиран
български пазар на ценни книжа, е необлагаема, тъй като при формирането на
данъчния финансов резултат същата се намалява от счетоводния финансов
резултат. Със загубата от сделки с акции и търгуеми права на акции на Емитента,
реализирана на регулиран български пазар на ценни книжа, се увеличава
счетоводният финансов резултат.
Чуждестранни юридически лица

Съгласно чл.196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите на
чуждестранни юридически лица от разпореждане с акции на емитента, когато
разпореждането е извършено на регулиран пазар.

Това освобождаване не се прилага за доходи, произтичащи от извънборсови
сделки. Доходите от продажба на акции, реализирани от чуждестранни
юридически лица-акционери от сделки на извънборсовия пазар в България, са
обект на данъчно облагане в България с окончателен данък в размер на 10%
(десет на сто), освен ако приложима СИДДО не предвижда друго.
Валутно законодателство

Валутният закон от 1999 г. установява законовия режим за сделките и
плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и
плащания и вноса и износа на български лева и чуждестранна валута. Изложеното
по-долу обсъжда тези аспекти на законовия режим, които са относими и към
чуждестранни лица, които инвестират в акции.
Внос и износ на левове и чуждестранна валута в наличност

Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят неограничено
количество левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на
приносител при спазване изискванията на Валутния закон и Наредба № Н-1 от
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01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства,
благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на
митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон. Съгласно Наредба № Н-1 от
01.02.2012 г:








Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или
тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната
за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи по
реда, предвиден в чл. 9 от Наредбата.

Митническите органи допускат пренасяне на парични средства в размер на 30
000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата
на страната за трета страна след представяне от лицата на удостоверение от
компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите за липса на публични задължения или документ, удостоверяващ, че
лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или
повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически
лица декларират пред митническите органи само вида и размера на
пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно
декларираните парични средства.
Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или
тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната
за или от държава - членка на Европейския съюз, се декларира при поискване
от страна на митническите органи по реда, предвиден в Наредбата.

Ограничения за плащания в брой на територията на страната.

Законът за ограничаване на плащанията в брой от 2012г. въвежда забрана за
плащания в брой на територията на страната, когато са: 1. на стойност, равна на
или надвишаваща 15 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута; или
2. на стойност под 15 000 лв., или равностойността им в чуждестранна валута, но
представляват част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на
или надвишава 15 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.
Плащанията над горепосочените лимити се извършват само чрез провод или
внасяне по платежна сметка в кредитна или платежна институция.
Преводи и плащания към чужбина

Търговските банки и БНБ извършват преводи и плащания към чужбина след
деклариране на основанието за превода.

Лице, което извършва превод или плащане на валута към чужбина, размерът на
която надхвърля равностойността на 25 000 лв., представя на банката сведения и
документи, определени в Наредба № 28 на БНБ за информацията, събирана от
банките при извършването на презгранични преводи и плащания. Чуждестранен
гражданин или дружество, прехвърлящо доход (с източник капиталова печалба и
дивиденти), надхвърлящ 25 000 лева или левовата равностойност в чуждестранна
валута, който е резултат от инвестиция в България (включително инвестиции в
акции и други ценни книжа и деривати върху ценни книжа, издадени от
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български дружества) или от продажба на такава инвестиция, трябва да
представи на банката, осъществяваща трансфера, документи, доказващи
инвестицията, нейната продажба и плащанията на всички дължими данъци.
5. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО
С настоящия проспект се предлагат, при условията на първично публично
предлагане (подписка) 20 000 000 (двадесет милиона) нови обикновени,
поименни, безналични акции от увеличението на капитала на „Тексим Банк“ АД.
5.1. Условия, статистически данни за предлагането, очакван график и
действия, изисквани за кандидатстване за предлагането.
5.1.1. Условия на които се подчинява предлагането.
Общото Събрание на Акционерите на „Тексим Банк“ АД, проведено на 10.09.2012
г., взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството по чл.192, ал.1, предл.
първо от ТЗ чрез издаване на 20 000 000 (двадесет милиона) нови обикновени,
поименни, безналични акции, всяка от които с номинална стойност от 1(един) лев
и емисионна стойност от 1(един) лев.

Новите Акции се предлагат за записване от акционерите на „Тексим Банк“ АД.
Съгласно чл.194, ал.1 от ТЗ всеки акционер има право да запише част от Новите
Акции, която съответства на неговия дял в капитала на Дружеството преди
увеличението. При настоящото увеличаване на капитала на „Тексим Банк“ АД
чрез издаване на Нови Акции не се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК.
Предимственото право на акционера по чл.194, ал.1 ТЗ за записване на Новите
Акции е инкорпорирано в притежаваната акция и не може да бъде отделено от
нея и самостоятелно прехвърляно или търгувано. Правото по чл.194, ал.1 ТЗ се
погасява с упражняването му при условията и по реда, предвидени с настоящия
проспект, а в случаите когато не е упражнено с изтичане на крайния срок на
подписката.

Всяка съществуваща акция дава право на акционера да запише две Нови Акции от
увеличението на капитала на Дружеството. Могат да бъдат записани най-малко
една Нова Акция и най-много такъв брой Нови Акции, който е равен на броя на
притежаваните съществуващи акции умножен по две.
Новите Акции от увеличението на капитала на „Тексим Банк“ АД няма да бъдат
предлагани на други лица, извън определените в чл.194, ал.1 ТЗ.
След провеждане на първичното публично предлагане (подписка), на основание
чл.192а, ал.2 от ТЗ и в съответствие с решението на Общото Събрание на
Акционерите, проведено на 10 Септември 2012 г., в случай, че Новите Акции от
увеличението на капитала не бъдат записани изцяло, капиталът на Дружеството
ще бъде увеличен само със стойността на реално записаните акции, чиято
емисионна стойност е внесена в определените срокове.
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След приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в
търговския регистър, „Тексим Банк“ АД ще стане публично дружество (чл. 110, ал.
1, т. 1 и ал. 3 от ЗППЦК) и всички издадени от Дружеството обикновени акции ще
бъдат вписани в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов
надзор с цел търговия на регулиран пазар и ще бъде подадено заявление за
допускането им до търговия на “Българска Фондова Борса – София”АД.

Инвестиционният посредник, който обслужва увеличението на капитала, е
„Тексим Банк“ АД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Тодор Александров” № 141.
5.1.2. Общ размер на емисията.

Предмет на първично публично предлагане (подписка) са 20 000 000 (двадесет
милиона) броя нови обикновени, поименни, безналични акции от увеличението
на капитала на Банката. Предлаганите акции са с номинална стойност 1(един) лев
и емисионна стойност 1(един) лев.
Не се предвижда предлагане за продажба на акции, извън горепосочените 20 000
000 (двадесет милиона) броя нови акции предмет на подписката.
След провеждане на първичното публично предлагане (подписка), на основание
чл.192а, ал.2 от ТЗ и в съответствие с решението на Общото Събрание на
Акционерите, проведено на 10 Септември 2012, в случай, че Новите Акции от
увеличението на капитала не бъдат записани изцяло, капиталът на Дружеството
ще бъде увеличен само със стойността на реално записаните акции, чиято
емисионна стойност е внесена в определените срокове.

Никой от акционерите на Банката не е поел ангажимент и не е обявил
намеренията си да продаде или предложи за продажба на борсата определен брой
акции на Дружеството, в определен момент.
5.1.3. Периодът, включително всякакви възможни изменения, през който
предлагането ще бъде открито и описание на процеса на кандидатстване.

Управителният съвет на „Тексим Банк“ АД ще обнародва в „Държавен вестник“ и
ще публикува в един централен ежедневник съобщение по чл.92, ал.1 от ЗППЦК за
публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на Банката.

Начална дата на публичното предлагане на акциите е по-късната от двете дати –
датата на която в "Държавен вестник" е обнародвано или датата, на която в
централен ежедневник е публикувано съобщението по чл.92а, ал.1 от ЗППЦК.
Началната дата, на която най-рано могат да бъдат записани акции се счита за
начало на подписката.

Началната дата за записване на акции е първия работен ден, следващ изтичането
на 7 (седем) дни от по-късната от двете дати - датата на обнародване на
съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал.1 ЗППЦК в "Държавен
вестник" и датата на публикацията на съобщението в един централен
ежедневник.
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Крайната дата за записване на акции е първият работен ден след изтичането на –
един месец от началната дата за записване на акции.
Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок на
подписката.
Условия и ред за записване на акциите

Всеки акционер има право да запише част от Новите Акции, която съответства на
неговия дял в капитала на Дружеството преди увеличението в срока на
подписката
Под записване на акции по смисъла на пар.1, т.10 от Допълнителните разпоредби
на ЗППЦК се разбира безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване
на акциите в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им
емисионна стойност.

Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки за записване
на акции до „Тексим Банк“ АД, в качеството му на инвестиционен посредник,
упълномощен да обслужва увеличението на капитала.

Заявките за записване на акции се подават в следните офиси на „Тексим Банк“ АД
в рамките на работното за тях време:
Клон

Представителство / адрес

Централно управление

гр. София, Бул. Тодор Александров Централно
№141
управление

Офис Иван Вазов

гр. София, Бул. Витоша №180

Офис
Александров

Тодор гр. София, Бул. Тодор Александров
Банков офис
№141

Офис София

Офис Свети Георги
Офис Пловдив

Офис Пловдив –

Агенция по вписвания
Офис Чайка

Офис Пловдив –

Паспортна служба
Офис Хасково

Предназначение

Банков офис

гр. София, Бул. Мария Луиза №107 Банков офис
гр. София, Бул. Ал. Стамболийски
Банков офис
№26
гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо
Банков офис
№23
гр. Пловдив, ул. Стефан Веркович
Банков офис
№3
гр. Пловдив, ул. 6-ти септември
Банков офис
№237
гр. Пловдив, ул. Волга №51

Банков офис

гр. Хасково, ул. Отец Паисий №36 Банков офис
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Офис Хасково –

Паспортна служба
Офис Хасково –

Агенция по вписвания
Офис Русе

Офис Сливен –
Офис Ловеч

Офис Ловеч - Съд

Офис Стара Загора
Офис Стрелча

Офис Ивайловград

гр.Сливен, ул. Раковски №23

Банков офис

гр. Ловеч, Бул. България №10

Банков офис

гр. Тетевен , ул. Иван Вазов №91

Банков офис

гр. Сливен, Бул. Ген. Скобелев №6 Банков офис

Паспортна служба

Офис Първомай

Банков офис

гр. Бургас, ул. Стефан Стамболов
Банков офис
№126

Офис Сливен

Офис Любимец

Банков офис

гр. Бургас, ул. Алеко Богориди
Банков офис
№60

Офис Бургас РУСО

Офис Видин

гр. Хасково, ул. Враня №2

гр. Варна, ул. Д-р Д. Пискюлиев №8Банков офис

Офис Бургас

Офис
Тетевен
Нотариат

Банков офис

гр. Русе, ул. Петко Д. Петков №9

Офис Варна

Офис Тетевен

гр. Хасково, ул. Атон №2

гр. Ловеч, ул. Търговска №41
–

гр. Тетевен, ул. Христо Ботев №7
гр. Видин, ул.
Младенов №11

Ак.

Стефан

гр. Любимец, ул. Църковна №2

Банков офис
Банков офис
Банков офис
Банков офис

гр. Първомай, ул. Христо Ботев №2
Банков офис
Б
гр. Стара Загора,

ул. Цар Симеон Велики №157
гр. Стрелча, пл. Дружба №2
гр. Ивайловград,

ул. Димитър Благоев №3

Банков офис
Банков офис
Банков офис

Заявки за записване на акции могат да се подават и чрез всеки лицензиран
инвестиционен посредник, който ги предава на упълномощения инвестиционен

40

посредник за обслужване на увеличението на капитала “Тексим Банк” АД всеки
работен ден, в рамките на работното време до крайната дата на подписката.
Съдържание на заявките за записване на акции. Приложения.

Заявката за записване на акции е по образец, съобразно Наредба № 38 на КФН за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) и
има следното минимално съдържание:
I. За физически лица:

1. имената и уникалния клиентски номер на клиента или на неговия
пълномощник, а ако такива номера не са присвоени – съответно следните данни:
трите имена, ЕГН, местожителство и адрес;
2. емитент, ISIN код на емисия и брой на записваните акции;
3. единична цена и обща стойност на заявката;
4. дата, час и място на подаване на заявката;
5. подпис на лицето, което подава заявката.

Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник с нотариално
заверено писмено пълномощно, което съдържа представителна власт за
извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти.
II. За юридически лица:

1. фирма и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия представител или
на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответно
следните данни: фирма, идентификационен код ЕИК, данъчен номер, седалище и
адрес на клиента;
2. емитент, ISIN код на емисия и брой на записваните акции;
3. единична цена и обща стойност на заявката;
4. дата, час и място на подаване на заявката;
5. подпис на лицето, което подава заявката.

Юридическите лица подават заявките чрез законните си представители или чрез
пълномощник с нотариално заверено писмено пълномощно, което съдържа
представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови
инструменти.
Към заявката по образец се прилагат:

(а) актуално извлечение от партидата на юридическото лице в Търговския
регистър при Агенция по вписванията, а за заявителите - юридически лица, които
не са вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията –
удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен съд
(или друг орган) не по-рано от 1 (един) месец преди датата на подаване на
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нареждането. Чуждестранните юридически лица представят легализирани и
преведени документи за регистрация в съответния (търговски) регистър;

(б) документ за самоличност на физическото лице – законен представител на
юридическото лице заявител, в случай, че заявката се подава лично от законния
представител на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа за
своя архив заверено копие от представения документ за самоличност;
(в) документ за самоличност на заявителите - физически лица. Инвестиционният
посредник задържа за своя архив заверено копие от представения документ за
самоличност;

(г) в случай на подаване на заявката чрез пълномощник - нотариално заверено
пълномощно (оригинал или нотариално заверен препис) и документ за
самоличност на упълномощения представител. Инвестиционният посредник
задържа за своя архив заверено копие от представения документ за самоличност.

(д) в случай на подаване на заявката чрез пълномощник - декларация на
пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти,
както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди това.
Инвестиционните посредници, приемащи заявките, имат право да изготвят и
изискват попълването на определени от тях форми на заявки както с посоченото,
така и с определено от тях допълнително съдържание.

По време на подписката „Централен депозитар” АД ще предоставя на „Тексим
Банк АД” необходимата информация във връзка с упражняване на правото на
акционерите по чл.194, ал.1 ТЗ.

Записването на акции се счита за действително, само ако е платена цялата
емисионна стойност на записваните акции до крайната дата на подписката. Под
заплащане на емисионната стойност се разбира заверяване на специалната
набирателна сметка, открита в лева при ”Централна Кооперативна Банка” АД,
IBAN: BG06 CECB 9790 5042 6833 00, BIC: CECBBGSF, с пълния размер на
дължимите парични вноски, съответстващ на 100% от емисионната стойност на
записаните акции.
В случай, че сметката е заверена с по-малка сума, записването се счита извършено
за съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло. Заявки
за записване на акции, чиято емисионна стойност не е платена по посочения ред,
се считат недействителни.
Не се удовлетворяват заявки за записване на акции, в случай че специалната
набирателна сметка бъде заверена след изтичане на крайния срок за записване на
акциите, определен по-горе.
5.1.4. Възможност за удължаване на сроковете за предлагане на правата и
акциите

Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда принципната възможност
срокът на подписката да бъде удължен еднократно и до 60 дни, като се внесат
съответните поправки в проспекта и се уведоми Заместник-председателя,
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ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН, както и
като се обяви удължаването на срока в средствата за масово осведомяване. В този
случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.
5.1.5. Възможност за намаляване на подписката и начин за възстановяване
на надплатените суми.
Не се допуска записването на повече акции от предвидените в Решението на
Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала 20 000 000 (двадесет
милиона) броя нови акции.
Не са предвидени възможности за намаляване на подписката.

5.1.6. Минимална и/или максимална стойност, за която се кандидатства
(брой на ценните книжа или съвкупна сума за инвестиране).
Всяка съществуваща акция дава право на акционера да запише две Нови Акции от
увеличението на капитала на Дружеството. Могат да бъдат записани най-малко
една нова акция и най-много такъв брой Нови Акции - равен на броя на
притежаваните от лицето акции преди увеличението умножен по 2 (две).
5.1.7. Период, през който заявката за записване на акции може да бъде
оттеглена.

При настъпване в периода между издаване на потвърждението на проспекта и
крайния срок на публичното предлагане на съществено ново обстоятелство,
значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта
информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа,
Банката е длъжна най-късно до изтичането на следващия работен ден след
настъпването, съответно узнаването за настъпване на някое от горепосочените
обстоятелства, да изготви допълнение към проспекта и да го представи в
Комисията за финансов надзор. Резюмето също се допълва, ако това е необходимо
с оглед новата информация, включена в допълнението на проспекта.

В горепосочените случаи лицето, което е записало акции преди публикуване на
допълнението към проспекта, може да се откаже от нареждането си в срок три
работни дни от публикуването на съобщението за допълнението, без да отговаря,
освен ако е било недобросъвестно. Отказът по изречение първо се извършва с
писмена декларация на мястото, където са били записани акциите.
5.1.8. Начин и срокове за заплащането на ценните книжа и доставката на
ценните книжа.

Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните акции, се
превеждат по специална набирателна сметка (по смисъла на чл.89, ал.1 от ЗППЦК)
с титуляр „Тексим Банк“ АД, открита в лева при ”Централна кооперативна банка”
АД, IBAN: BG06 CECB 9790 5042 6833 00, BIC: CECBBGSF. Специалната набирателна
сметка ще бъде оповестена и в съобщението за публичното предлагане по чл.92а
от ЗППЦК. Превежда се пълният размер на дължимите парични вноски,
съответстващ на 100% от емисионната стойност на записаните акции. В случай,
че сметката е заверена с по-малка сума, записването се счита извършено до
съответния брой акции, чиято емисионна стойност е изцяло заплатена.
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Посочената по-горе набирателна сметка трябва да бъде заверена с вноска срещу
записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от срока за
записване на акциите. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да
посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ (за български лица) и броя на записваните акции.

”Централна кооперативна банка” АД блокира сумите, постъпили по специалната
набирателна сметка. Съгласно чл.89, ал.2 от ЗППЦК набраните парични средства
по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на
подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър,
воден от Агенция по вписванията.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ
(платежно нареждане или вносна бележка, в което/която трябва да бъдат
посочени името/фирмата на лицето, записващо акции, неговото/неговият
ЕГН/ЕИК – за български лица, броят на записаните акции, общият размер на
дължимата и извършена вноска), който инвеститорът получава от обслужващата
банка, чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума и който се
предава на „Тексим Банк” АД до изтичане на крайния срок за записване на акции
посочен в т. 5.2. по-горе. В случай, че заявките са подадени при други
инвестиционни посредници, те предават на „Тексим Банк“ АД оригиналните
платежни документи за направените вноски по записаните акции най-късно до
изтичане на последния ден от подписката.
След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Банката
регистрира емисията акции в Централния депозитар като заявява
регистрирането на новите акции по клиентски подсметки на акционерите,
придобили нови акции на дружеството, при инвестиционния посредник, чрез
който са подадени заявките за записване. Издаването на депозитарни разписки се
извършва от „Централен депозитар” АД. В 3-дневен срок от получаването им от
"Централен депозитар" АД разписките се предават на титулярите им или на
упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица –
безсрочно, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офисите на „Тексим Банк” АД. Лицата,
записали акции чрез различен от „Тексим Банк" АД инвестиционен посредник
получават депозитарните си разписки от последния при същите предпоставки и
ред.
5.1.9. Ред, който се прилага, ако всички акции от увеличението на капитала
на „Тексим Банк“ АД бъдат записани преди крайния срок на първичното
публичното предлагане; ред, който се прилага, ако до крайния срок не бъдат
записани всички акции .

Ако всички акции бъдат записани преди крайния срок на подписката,
Дружеството уведомява КФН в срок 7 (седем) дни и предприема необходимите
действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър и
регистрация на емисията в КФН и Централен Депозитар АД.
Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани и платени всички акции, на
основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ капиталът се увеличава до размера на записаните и
платени акции, като се предприемат необходимите действия за уведомяване на
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КФН, вписване в търговския регистър и регистрация на емисията в КФН,
„Централен Депозитар“ АД.

5.1.10. Описание на начина и датата, на която ще бъдат публикувани
резултатите от първичното публично предлагане.
Дружеството уведомява КФН, в срок от 7 (седем) работни дни от приключване на
подписката за нейното провеждане и резултатите от нея.

Уведомлението до КФН относно резултата от публичното предлагане, следва да
съдържа информация относно: датата на приключване на публичното
предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните
акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното
предлагане, вкл. платените на КФН такси.

В случай, че има отказ за вписване в Търговския регистър на увеличението на
капитала на Дружеството, последното уведомява КФН в 7 (седем)-дневен срок от
постановяването на отказа.
5.1.11. Ред и срок за връщане на внесените парични средства за записаните
акции в случай на отказ от вписване на увеличението на капитала в
търговския регистър

В случай, че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър
Дружеството уведомява КФН и „Централна кооперативна банка” АД (при която
емитентът е открил набирателната сметка) и публикува покана в два централни
ежедневника към лицата, записали акции, включително обявява по местата на
подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Уведомяването се
извършва в 7-дневен срок от датата, на която отказа за вписване стане
окончателен, поради това, че не е обжалван или в случай, че отказа е обжалван и е
постановено окончателно решение, с което същият се оставя в сила. В този случай
набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до 30 (тридесет) дни
от уведомлението до КФН по предходното изречение, по посочени от
инвеститорите банкови сметки съгласно представен на „Централна кооперативна
банка” АД списък на лицата, записали и платили акции.
5.1.12. Посочване кога и при какви обстоятелства публичното предлагане
може да бъде отменено или временно преустановено и дали отмяната може
да възникне след започване на търговията
„Тексим Банк“ АД не предвижда обстоятелства като условие на първичното
публично предлагането, при настъпването на които подписката на акции от
увеличението на капитала да бъде отменено или временно преустановявано.

КФН, съответно заместник-председателят, може да спре публичното предлагане
за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, както и
да забрани публичното предлагане, ако има достатъчно основания да смята, че
разпоредбите на ЗППЦК или актовете по прилагането му са нарушени.
В периода между издаване на потвърждение на проспекта и крайния срок на
публичното предлагане или започването на търговия на регулиран пазар,
Дружеството е длъжно най-късно до изтичане на следващия работен ден след
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настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство,
значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта
информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа,
да изготви допълнение в проспекта и да го предостави на КФН.
КФН може да откаже да одобри допълнението към проспекта, ако не са спазени
изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. В този случай Комисията
може да спре окончателно публичното предлагане по реда на чл. 212 от ЗППЦК.

„БФБ-София” АД, съгласно разпоредбите на чл. 91 от ЗПФИ, може да спре
търговията с финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови
инструменти, които не отговарят на изискванията, установени в правилника за
дейността на Борсата, ако това няма да увреди съществено интересите на
инвеститорите и надлежното функциониране на пазара.
КФН, съответно заместник-председателят, съгласно разпоредбите на чл. 118, ал. 1,
т. 4 и 9 от ЗПФИ, може да спре търговията с финансови инструменти или да
отстрани от търговия финансови инструменти, когато се установи, че
инвестиционен посредник или регулиран пазар, негови служители, лица, които по
договор изпълняват ръководни функции, лица, които сключват сделки за сметка
на посредника, както и лица, притежаващи квалифицирано участие, са
извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете по
прилагането му, на правилника или други одобрени от заместник-председателя
вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти, на решения
на КФН или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства
упражняването на контролна дейност от Комисията или от заместникпредседателя или са застрашени интересите на инвеститорите.
Търговията с финансови инструменти може да бъде спряна от КФН, съответно
заместник-председателят ръководещ управление "Надзор на инвестиционната
дейност", по реда на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗПЗФИ.
5.2. План за пласиране и разпределение.

5.2.1. Различни категории потенциални инвеститори, на които се предлагат
ценните книжа. Заделяне на траншове и предлагане на пазарите на две или
повече страни.
Право да участват в увеличението на капитала имат акционерите на “Тексим
Банк” АД, които в съответствие с чл.194, ал.1 от ТЗ имат право да запишат част от
Новите Акции, съответстваща на притежавания от тях дял в капитала преди
увеличението.
Новите Акции от увеличението на капитала на „Тексим Банк“ АД няма да бъдат
предлагани на други лица, извън определените в чл.194, ал.1 ТЗ.
Всички акции от настоящото увеличение на капитала на „Тексим Банк” АД се
предлагат за записване единствено на територията на Република България.

5.2.2. Изявление дали главните акционери или членове на управителните,
надзорните или административни органи на емитента възнамеряват да се
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включат в подписката на предлагането, или не, или дали някое лице
възнамерява да се включи в подписката за повече от 5 % от предлагането,
доколкото такава информация е известна на Емитента.
Към момента на изготвяне на настоящия документ Емитента няма информация
дали основните акционери, останалите акционери или членовете на
Управителния и Надзорния съвет възнамеряват да упражнят правото си по
чл.194, ал.1 ТЗ да запишат акции от увеличението на капитала на „Тексим Банк“
АД.
5.2.3. Оповестяване на предварителното разпределение.

Емитента не предвижда предварително определяне на съотношения, траншове и
допълнително количество акции които да бъдат разпределяни между отделните
инвеститори.

5.2.4. Записване, превишаващо размера на подписката и опция „green shoe“
за превишаване на подписката.
В рамките на предлагането не се предвижда издаване или предлагане на
допълнителен брой от предложените за записване 20 000 000 акции.
Няма предвидена опция „green shoe" за превишаване на подписката.
5.3. Ценообразуване.

5.3.1. Цена на предлагане.
Емисионната стойност на всяка една нова акция e 1.00 (един лев).

Горепосочената емисионна стойност е изчислена, като са взети предвид
потенциалната нужда на „Тексим Банк“ АД от допълнителен собствен капитал и
указанията на регулатора БНБ за предприемане на действия за подкрепяне на
собствения капитал на Банката.

Нетната балансовата стойност на активите на една акция на Банката към
30.06.2012 г. /датата на последния дружествен отчет/ е в размер на 1,37 лева. В
резултат на публичното предлагане (ако приемем, че новите акции биха били
издадени към 30 юни 2011 г.) нетната балансовата стойност на активите на една
акция на Банката към горепосочената дата би била 1,12 лв. на акция.
Изчисленията са направени на база издаване на 20 000 000 нови акции по
емисионна стойност от 1.00 лв. на нова акция и 14 240 лв. разходи свързани с
предлагането (повече подробности се съдържат в т. 9 от настоящия документ),
като тези изчисления показват незабавно нарастване на показателя в полза на
инвеститорите, които придобиват нови акции, в размер на 0,12 лв. или 12,00%
премия за участие в увеличението на капитала.
Осигурената премия за инвеститорите (максимално възможната предвид
изискванията на чл. 176, ал. 2, предложение 1 от ТЗ, а именно „Емисионната
стойност не може да бъде по-малка от номиналната”), желаещи да запишат акции
от увеличението, отчита, първо сложната обстановка на капиталовите пазари в
страната и в региона и евентуалната липса на интерес към емисията, поради
ниският рисков апетит на инвеститорите, както и второ, стремежът за улесняване
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достъпа на всички акционери до предлаганото увеличение и с цел успешно
набиране на максимална сума нов капитал посредством по-ниско ценово ниво
(емисионна стойност под нетната балансовата стойност на активите на една
акция) и по-голям брой предложени акции за записване за сметка на варианта повисока цена и по-малък брой нови акции.
Инвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на
инвестиционните посредници, чрез които подават заявки за записване на акции,
„Централен депозитар" АД и разплащателните институции, свързани със
записването на акциите на Дружеството.
5.3.2. Процедурата за оповестяване на цената на предлагане.

Официален източник за оповестяване на цената е настоящият Проспект, а освен
това тя ще бъде посочена и в съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, което ще се
публикува в "Държавен вестник" и един централен ежедневник.
5.3.3. Права на настоящите акционери, ограничаване или отмяна на тези
права и причини за това.

Новите Акции се предлагат за записване от акционерите на „Тексим Банк“ АД.
Съгласно чл.194, ал.1 от ТЗ всеки акционер има право да запише част от Новите
Акции, която съответства на неговия дял в капитала на Дружеството преди
увеличението. При настоящото увеличаване на капитала на „Тексим Банк“ АД
чрез издаване на Нови Акции не се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК.
Предимственото право на акционера по чл.194, ал.1 ТЗ за записване на Новите
Акции е инкорпорирано в притежаваната акция и не може да бъде отделено от
нея и самостоятелно прехвърляно или търгувано.
Всички акционери на „Тексим Банк” АД могат да се възползват от правото за
пропорционално участие в увеличението на капитала, съгласно чл. 194, ал. 1 от ТЗ
или да продадат притежаваните от тях акции с инкорпорираното в тях право за
записване на нови акции.
Правото по чл.194, ал.1 ТЗ се погасява с упражняването му при условията и по
реда, предвидени с настоящия проспект, а в случаите когато не е упражнено с
изтичане на крайния срок на подписката.

Общото събрание на акционерите не е вземало решение за ограничаване на
правата на акционерите, съгласно чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.
5.3.4. Съществена разлика между цената на предлагане на ценните книжа и
цената, която членовете на управителните или надзорни органи са
заплатили през последната година за ценните книжа, придобити от тях в
сделки или които те имат право да придобият.

Към датата на настоящия Проспект, посочените в т. 1.1. от него членове на
Управителния и Надзорния съвет притежават акции на Дружеството, но те не са
придобити през последната година. Не са предвидени права на членовете на
управителните и контролните органи, които да им позволяват да придобиват
акции по предварително фиксирана цена.
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5.4. Пласиране и поемане.
5.4.1. Информация за координаторите на предлагането.
Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, е
Емитентът - „Тексим Банк“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. „Тодор Александров” № 141.

„Тексим Банк“ АД организира и осъществява процедурата по записването на
акциите от лицата, придобили акции най-късно до датата, посочена като краен
срок на подписката, като:

- приема и организира подаването на нареждания за записване на акции, ведно с
всички приложения към тях, включително като осигурява възможност за
дистанционно подаване на нареждания и следи за спазването на условията,
предвидени в проспекта, относно формата и съдържанието на необходимите
документи за записване на акции;
- води дневник на постъпилите нареждания за записване на акции;

- следи за недопускане повторно упражняване на правото за пропорционално
участие в увеличението на капитала, съгласно чл. 194, ал. 1 от ТЗ;
- следи за заплащането на пълната емисионна стойност на записваните акции от
лицата по чл.194, ал.1 ТЗ.

- „Тексим Банк“ АД извършва необходимите действия за регистрация на новата
емисия акции в Регистъра на „Централен депозитар“ АД и Регистъра по чл.30, ал.1,
т.3 от ЗКФН, както и за регистрация на емисията акции за търговия на “БФБСофия”АД.
За въпроси, свързани с настоящото предлагане, акционерите и потенциалните
инвеститори могат да се обръщат към посоченото в настоящия документ лице за
контакти от страна на „Тексим Банк” АД.
5.4.2. Информация за всички агенти по плащанията и депозитарни агенти.
Депозитарна институция за парични средства.
Банката, в която ще бъде открита специалната набирателна сметка, по която ще
се внася емисионната стойност на записваните акции е "Централна кооперативна
банка" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №103.
Депозитарна институция за финансовите инструменти.

Депозитарна институция за акциите на „Тексим Банк” АД е „Централен
депозитар” АД, с адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” №:6, ет.4.
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5.4.3. Информация за субектите, съгласяващи се да поемат емисията на
базата на твърд ангажимент. Информация за субектите, съгласяващи се да
пласират емисията без твърд ангажимент или на принципа на „положено
максимално усилие“. Информация за условията при поемане и пласиране.
Банката не е сключвала договор с инвестиционен посредник, който да действа
като поемател на емисията акции от увеличението на капитала.
6. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ
6.1. Посочване на регулирания пазар, на който емитентът възнамерява да
подаде заявление за приемане на емисията за търговия.
„Тексим Банк” АД ще придобие статут на публично дружество от датата на
вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. След регистрация
на новата емисия акции в регистрите на "Централен Депозитар" АД и Комисия за
финансов надзор „Тексим Банк” АД ще подаде заявление за допускане на всички
издадени от Банката обикновени акции до търговия на регулиран пазар
единствено на територията на Република България, а именно Алтернативен
пазар, сегмент „Акции”, организиран от “Българска Фондова Борса – София”АД.

6.2. Всички регулирани пазари или равностойни пазари, на които, доколкото
е известно на емитента, ценни книжа от същия клас на ценните книжа, които
ще бъдат предлагани или допуснати до търговия, вече са допуснати до
търговия.
Към момента на изготвяне на настоящия документ, акциите на „Тексим Банк” АД
не са допускани до търговия на регулиран пазар.

6.3. Информация за друга публична или частна подписка за ценни книжа
от същия или от друг клас, която се организира едновременно с издаването
на акциите, за които ще се иска приемане на регулиран пазар.
Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг
клас, която да се организира едновременно с емисията нови акции, които се
предлагат с настоящия Проспект.

6.4. Информация за субекти, които поемат задължения да осигуряват
ликвидност чрез котировки "купува" и "продава".
Няма сключени договори между Банката и инвестиционни посредници, които се
задължават да осигуряват ликвидност.
6.5. Стабилизация.

Към датата на настоящия Проспект, Банката не е ангажирала инвестиционни
посредници, които да поемат задължение да осигуряват ликвидност на емисията
чрез котировки „купува" и „продава", както и не са предприети действия за
ценово стабилизиране във връзка с предлагането.
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7. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА
Емисията, предмет на настоящото първично публично предлагане е за
увеличение на капитала на Емитента и следователно няма притежатели на ценни
книжа, които да се явяват продавачи при публичното предлагане.

Към датата на настоящия Документ, Дружеството няма информация относно
наличието на споразумения за замразяване на капитала.
8. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

В таблицата по-долу са представени по статии основните разходи, пряко свързани
с публичното предлагане на акции от увеличението на капитала на Банката.
Посочени са тези разходи, които се очаква да възникнат във връзка с това
увеличение. В таблицата по-долу не е посочено като отделна статия
възнаграждението за изготвяне на проспекта, тъй като същият е изготвен от
служители на емитента. Всички посочени по-долу разходи са за сметка на
Дружеството.
Институция

Комисия за финансов надзор
Централен депозитар АД
Държавен вестник и един
централен ежедневник

Разход

Такса за издаване на потвърждение на Проспект за
допускане на емисия акции до търговия на регулиран
пазар

5,000.00

Такса за депозиране на новите акции /прогноза/
Разходи за публикуване и обнародване на съобщението
за увеличението на капитала /прогноза/

7,600.00
1,100.00

Такса за вписване на увеличението на капитала в
Търговския регистър

25.00

Агенция по вписванията

Такса за обявяване в Търговския регистър на Поканата за
записване на акции по чл. 194, ал. 3 от ТЗ

Българска фондова борса София АД

Такса за допускане до търговия на Алтернативен пазар
(Bulgarian Alternative Stock Market или BaSE) на акциите
издадени от Банката
Общо разходи:

Агенция по вписванията

Сума /лв./

15.00

500.00
14 240.00

Горепосочените разходи възлизат на 14 240 лв. и се поемат изцяло от „Тексим
Банк” АД. За сметка на инвеститорите са разходите по подаване на заявки за
записване на акции, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси,
ако не са включени в комисионната на посредника (такси на „БФБ-София" АД и
„Централен Депозитар" АД).
9. РАЗВОДНЯВАНЕ (НАМАЛЯВАНЕ) СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ

Съгласно §1, т. 8 от Наредба № 2 "Разводняване на капитала (на стойността на
акции)" е намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата й
стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варанти
или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на
обикновени акции на цена по - ниска от балансовата стойност".
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ПОКАЗАТЕЛ
Обща сума на активите /хил.лв./
Общо задължения и малцинствено участие /хил.лв./
Балансова стойност на нетните активи /хил.лв./
Брой на акциите в обръщение /хил.бр./
Балансова стойност на нетните активи на една
акция /лв./

30.06.2012г.

121 401
107 666
13 735
10 000
1.37

Балансовата стойност на нетните активи на една акция на Банката към
30.06.2012 г. /датата на последния дружествен отчет / е в размер на 1,37 лева,
докато емисионната стойност на една нова акция е 1.00 лев. Следователно при
настоящото увеличение, съгласно разпоредбите на §1, т. 8 от Наредба № 2, се
наблюдава разводняване стойността на акциите.

Ако увеличението на капитала бъде записано в пълен размер, то броят акции на
„Тексим Банк” АД ще се увеличи три пъти от 10 000 000 броя на 30 000 000 броя.
В резултат, всички бъдещи печалби на Банката ще бъдат разпределени върху три
пъти по-голям брой акции.

Ако приемем, че новите акции биха били издадени към 30 юни 2012 г. и след
приспадане на разходите по публичното предлагане, нетната балансовата
стойност на активите на една акция на Банката към горепосочената дата би била
1,12 лв. на акция. Изчисленията са направени на база издаване на максималният
брой 20 000 000 нови акции по емисионна стойност от 1.00 лв. на нова акция и
14 240 лв. разходи свързани с предлагането.
Тези изчисления показват разводняване на нетната балансова стойност на
активите на една акция за съществуващите държатели на акционерен капитал,
ако те не участват в подписката за увеличение на капитала - в размер на 0,25 лв.
или 18,25% и незабавно нарастване на показателя в полза на инвеститорите,
които записват нови акции от увеличението на капитала - в размер на 0,12 лв.
или 12,00%.
В таблицата по-долу са обобщени направените изчисления:
Показател

1 Емисионна стойност на една нова акция
2 Балансова стойност на нетните активи на една акция към 30 юни
2012 г.
3 Разводняване на балансовата стойност на нетните активи на една
акция за съществуващите държатели на акционерен капитал, ако
същите не участват в увеличението на капитала, при допускане, че
новите акции биха били издадени към 30юни 2012 г. (5-2)
4 Разводняване на балансовата стойност на нетните активи на една
акция за съществуващите държатели на акционерен капитал, ако
същите не участват в увеличението на капитала - в % (3/2)

Лева, с
изкл. на %
1,00
1,37
0,25

18,25%
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5 Балансова стойност на нетните активи на една акция незабавно
след увеличението на капитала, при допускането че новите акции
са издадени към 30 юни 2012 г.
6 Нарастване на балансовата стойност на нетните активи на една
акция за инвеститорите, които ще запишат нови акции от
увеличението на капитала (5-1)
7 Нарастване в резултат на увеличението на капитала на
балансовата стойност на нетните активи на една акция за
акционерите записали нови акции (6/1)

1,12
0,12
12,00%

Увеличението на капитала на Дружеството гарантира различните, спрямо
инвестиционния си интерес, групи от акционери, независимо от възприетото от
тях инвестиционно поведение, при и по повод увеличаването на капитала.

1. Интересите на акционерите решили да участват в увеличаването на капитала
на "Тексим Банк" АД.
Решението за увеличение на капитала на Дружеството е взето от Общото
събрание на акционерите. Един от елементите на решението за увеличение на
капитала е емисионната стойност на акциите от 1 (един) лев, която е счетена, че
дава гаранция за направените от акционерите инвестиции в дългосрочен план и
не накърнява техните интереси в резултат на очакваното разводняване след
увеличаването на капитала. С тази емисионна стойност се стреми да се даде
известна премия на инвеститорите, желаещи да запишат акции от увеличението,
с оглед, първо на сложната обстановка на капиталовите пазари в страната и в
региона и евентуалната липса на интерес към емисията, поради ниският рисков
апетит на инвеститорите, както и второ, за да се улесни достъпа на всички
акционери до предлаганото увеличение и с цел успешно набиране на максимална
сума нов капитал посредством по-ниско ценово ниво (емисионна стойност под
нетната балансовата стойност на активите на една акция) и по-голям брой
предложени акции за записване за сметка на варианта по-висока цена и по-малък
брой нови акции.
Волеизявленията, дадени посредством гласуването на Общото събрание на
акционерите за увеличение на капитала на Дружеството до определен размер са
дадени свободно и съзнателно, като съответно акционерите са възприели като
достатъчни гаранциите за техните инвестиции, изразяващи се в развитието на
самото дружество. Акционерите, които макар да не са участвали в гласуването на
Общото събрание на акционерите, ще участват в увеличаването на капитала, с
конклудентните си действия по придобиване на акции от увеличението на
капитала на "Тексим Банк" АД се присъединяват към решението взето от Общото
събрание на акционерите на Емитента и с тези си действия приемат гаранциите
за тяхната инвестиция, произхождащи от развитието на дружеството в следствие
на събраните от увеличението парични средства.

2. Интереси на акционерите решили да не участват в увеличаването на капитала
на "Тексим Банк" АД.
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В аспекта на изложеното в т.1, значително по- различно е положението на
инвеститорите, които по една или друга причина не искат да участват в
увеличаването на капитала. До голяма степен, именно тези инвеститори са
предмет на защита от законодателя, посредством нормите на ЗППЦК и по
специално законодателното решение да се изискват гаранции при
„разводняване".

При увеличаването на капитала на "Тексим Банк" АД гарантирането на
направените инвестиции от акционери, нежелаещи да придобият нови акции,
следва да се открие в компенсиране на „разводняването" от паричната
равностойност, която инвеститорите могат да получат при продажбата на
притежаваните от тях акции с включено в тях право за записване на нови акции. В
допълнение интересите и на двете групи (на акционерите, решили да участват в
увеличаването на капитала на "Тексим Банк" АД и на тези решили да не участват
в увеличаването на капитала на Банката) са защитени от решението за
увеличаване на капитала, с оглед на обстоятелството, че увеличената капиталова
база е предпоставка за допълнителна стабилност (при текущата сложна
икономическа обстановка в световен и регионален план), както и за бъдещо
разрастване на дейността.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.
10.1. Информация за споменати консултанти.
В настоящия документ за предлаганите нови акции на „Тексим Банк” АД не са
включени изявления, доклади или други експертни становища за предлаганите
ценни книжа, освен тези на експертите изготвили проспекта.
Емитентът не е ползвал услугите на консултанти по настоящата емисия, нито
такива са споменати в обявата за ценните книжа.
10.2. Друга одитирана информация.

Емитентът не е ползвал друга информация в настоящия Документ за ценните
книжа, която е одитирана, извън тази посочена в т. 20.1. от Регистрационния
документ: “Историческа финансова информация ”.
Информация от междинен финансов отчет към 30.06.2012г. е неодитирана.
10.3. Информация от трети лица и изявления на експерти.

Не са използвани изявления и доклади от експерти извън лицата по т. 1 от
настоящия Документ, както и информация получена от източник, който е трета
страна.
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11. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Инвеститорите могат да получат Проспекта за публично предлагане и допускане
до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Тексим Банк“ АД, както и
допълнителна информация за предлаганите ценни книжа в офиса на емитента
всеки работен ден от 10 до 17 ч.:
адрес : гр. София 1309, бул. „Тодор Александров” № 141;
лица за контакт : Кирил Стоименов; Елисавета Арсениева
тел: 02/ 903 5645;
e-mail : us@teximbank.bg;
интернет страница : www.teximbank.bg

На посоченият по-горе адрес на „Тексим Банк” АД може да се получат и копия от
следните документи:
• Устав на „Тексим Банк” АД;

• Историческа финансова информация на Банката за последните три
години, предхождащи датата на този Проспект.

Изготвили Документа за ценните книжа:

Посочените по-долу лица с полагане на подписите си декларират, че:

(1) при изготвянето на този документ са положили необходимата грижа за
неговото съответствие с изискванията на закона;
(2) са положили всички разумни грижи да се уверят, че информацията,
съдържаща се в документа за регистрация, доколкото им е известно, отговаря на
фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.
Цветанка Канчелова
Главен счетоводител
при „Тексим Банк” АД

Бойко Йорданов
Главен юрисконсулт
при „Тексим Банк” АД
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Долуподписаните лица, в качеството им на лица, представляващи Дружеството, с
подписа си декларират, че Документа за ценните книжа отговаря на изискванията
на закона.
Красимир Жилов
(Заместник-председател на УС и изпълнителен директор)
Мария Видолова
(Член на УС и изпълнителен директор)

Членовете на Управителния съвет на „Тексим Банк” АД отговарят солидарно за
вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа
за ценните книжа, като от Проспекта за публично предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на акции, издадени от „Тексим Банк” АД.
Иглика Логофетова
(Председател на УС)
Красимир Жилов
(Заместник-председател на УС и изпълнителен директор)
Мария Видолова
(Член на УС и изпълнителен директор)
Мадлена Димова
(Член на УС)
Румяна Рускова
(Член на УС)
Анатолий Величков
(Член на УС)
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Декларации по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от лицата, отговорни за
информацията предоставена за изготвяне на Проспекта.
2. Копие на Удостоверение от Търговския регистър за актуална дружествена
регистрация.
3. Копие на Устав на „Тексим Банк” АД.

4. Копия от одитираните годишни финансови отчети за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.,
заедно с одиторски доклади.
5. Копия от неодитирани междинни финансови отчети към 30.06.2010г.,
30.06.2011г. 30.06.2012г.

6. Копие от междинен консолидиран неодитиран отчет на Банката към
30.06.2012 г.
7. Доклад за констатации от регистрирания одитор – „Делойт Одит“ ООД от
20.09.2012г.

8. Декларации по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа от „Желязков одит 2004“ ООД от
5.10.2012 г
9. Протокол от ОСА „Тексим Банк” АД, проведено на 10.09.2012 г.

10. Списък на акционерите и техните пълномощници присъствали на ОСА
„Тексим Банк” АД, проведено на 10.09.2012 г.
11. Протокол от заседание на Управителния съвет на „Тексим Банк ” АД от
20.09.2012г..
12. Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Тексим Банк ” АД от 20.09.2012
г. за одобрение решенията на Управителния съвет
13. Протокол от заседание на Управителния съвет на „Тексим Банк ” АД от
19.10.2012г.
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14. Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Тексим Банк ” АД от 19.10.2012
г. за одобрение решенията на Управителния съвет
15. Протокол от заседание на Управителния съвет на „Тексим Банк ” АД от
07.11.2012г.

16. Протокол от заседание на Надзорния съвет на „Тексим Банк ” АД от 07.11.2012
г. за одобрение решенията на Управителния съвет
17. Документ за платена такса за потвърждаване на Проспекта.

Забележка: Приложенията към настоящия проспект са подвързани в отделно
тяло.
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