20 Септември 2012

Тексим Банк АД

РЕЗЮМЕ
в съответствие с чл.82, ал.3, т.3 от ЗППЦК

(Закон за публичното предлагане на ценни книжа)

на проспекта

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

Резюмето съдържа информация от Проспекта, разделена в подразделения, наречени „Елементи“. Тези
Елементи са номерирани от А.1 до Д.7 в съответните Раздели от А до Д.
Това Резюме съдържа всички Елементи, които се изисква да бъдат включени в резюме за този вид
ценни книжа и този вид емитент. Някои Елементи не се изисква да бъдат включени, поради което има
пропуски в последователността на номерирането на Елементите.
Въпреки, че може да се изисква един Елемент да бъде включен в Резюмето, поради вида на ценните
книжа и емитента, е възможно да няма съответна информация за този Елемент. В този случай,
Елементът се посочва в резюмето с отбелязването „Не се прилага“.
Това резюме (Резюме), заедно с Регистрационният документ от 20 Септември 2012, съдържащ
информация за „Тексим Банк“ АД (Регистрационен документ) и Документът за ценни книжа от 20
Септември 2012 (Документ за ценни книжа), съдържащ информация за ценните книжа (акции), които
са предмет на настоящото публично предлагане и допускане до търговия на БФБ-София АД,
представляват проспект (Проспект), изготвен като отделни документи в съответствие с чл.82, ал.3 от
ЗППЦК (Закона за публичното предлагане на ценни книжа), съдържащ изискуемата съгласно
българското законодателство информация, разделена в посочените три документа.
Това Резюме представя накратко основните характеристики и рисковете, свързани с „Тексим Банк“ АД
и ценните книжа, предмет на настоящото публичното предлагане и допускане до търговия на БФБСофия АД.
Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта, включващ това Резюме, Регистрационен
документ на „Тексим Банк“ АД и Документ за ценните книжа (акции) 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 на съдържащите се в Проспекта данни.

Раздел А – Въведение и Предупреждения
А.1
Това Резюме следва да се възприема и чете като въведение към проспекта.Всяко решение за инвестиране в
ценни книжа следва да се основава на разглеждане на целия проспект от инвеститора: Регистрационен
документ, Документ за ценните книжа и Резюме.

Когато е заведен иск във връзка със съдържащата в проспекта информация, ищецът инвеститор може,
съгласно националното законодателство, да поеме разноските във връзка с превода на проспекта преди
началото на съдебното производство;

Носят гражданска отговорност само тези лица, които са изготвили резюмето, включително негов превод, в
случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на проспекта или, четено заедно с
другите части на проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при
взимането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.

Раздел Б- Емитент и всеки гарант
Б.1

Б.2

Фирма и
търговско
наименование на
емитента.
Седалището/Прав
ната
форма/Правото,
по което
емитентът
упражнява
дейността
си/Държава на
регистрация.

Фирмата и търговското наименование на емитента е „Тексим Банк“
АД(„Дружеството“, „Банката“).
ЕИК:040534040







Седалище: гр. София, община „Столична“

Адрес на управление: гр. София 1309, „район „Възраждане“, бул.
„Тодор Александров” № 141
Правна форма: Акционерно дружество

Правото, по което емитентът упражнява дейността си:
„ТексимБанк“ АД извършва дейността си в съответствие с
българското законодателство.
Държава на регистрация: Република България

Б.3

Основна дейност
и текущи
операции/Ключо
ви фактори/
Основни пазари

„Тексим Банк“ АД е банка, притежаваща лиценз за извършване на
банкови услуги в страната и чужбина, издаден от Българска народна
банка (БНБ). „Тексим Банк“ АД е лицензиран от БНБ инвестиционен
посредник съгласно разрешения №277/01.10.1993 година и
№248/11.04.1997 година на БНБ и е вписана в регистъра на Комисията
за финансов надзор по рег. №03-161. Дата на решение на надзорен орган:
10.03.1998 г.

Предметът на дейност на Банката включва: публично привличане на
влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или
друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, както икакто и
следните дейности: 1. извършване на платежни услуги по смисъла на
Закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и
администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и
кредитни писма); 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като
депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6.
гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на
клиенти със: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници,
депозитни сертификати и други, извън случаите по т.8; б)чуждестранна
валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции,
инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и
други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; 8. търгуване за
собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни
книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и
дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови
инструменти ; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества
относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани
с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на
дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на
вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг,
форфетинг и други); 12. издаване на електронни пари; 13. придобиване и
управление на дялови участия; 14. отдаване под наем на сейфове;
15.събиране, предоставяне на информация и референции относно
кредитоспособността на клиенти.
Текущи операции




кредитна дейност: ритейл банкиране, потребителско, ипотечно и
корпоративно кредитиране;
инвестиционното
консултиране:
частно
инвестиционно банкиране; асет мениджмънт;

банкиране;

интернет банкиране: парични преводи, разкриване на банкови
сметки, превалутиране и др.

Ключови фактори

Дейността на Банката зависи от много фактори, ключови от които са
ръста на кредитния портфейл и депозитната база, качеството на
кредитния портфейл, регулаторните капиталови изисквания и
потенциалните придобивания на активи.

Всяка промяна, която ограничава способността на Банката да управлява
ефективно своите активи и капиталови ресурси, например влошаване на
качеството на кредитния портфейл, намаляване на печалбата в резултат
на отписани кредити, увеличение на рисково-претеглените активи,
забавяне на реализацията на активи, може да доведе до необходимост от
допълнителни капиталови изисквания.
ограничи способността на Банката да управлява активно своя баланс и
капиталови ресурси. Освен това, съществува все още висока
концентрация в кредитния портфейл на Банката.

Основни пазари
Основният пазар, на който оперира Банката, е националният пазар на
банкови продукти и услуги, без ясно разграничими и съществени за
нейните резултати регионални пазари.
Б.4а

Актуални
тенденции в
отрасъла

Към юни 2012 г. банковата система в България остава стабилна.
Ликвидността и капиталовата адекватност на банките се запазват
високи. Нараства размера на общите активи, капитала и резервите на
банките. Привлечените средства от граждани и домакинства
депозитната база.

Кредитен портфеил на банките към юн и 2012 г . на раст ва както на
годишна база, така и спрямо 2011 г., а сумата на лошите и
преструктурирани кредити бележат известно увеличение след
отчетения спад през декември 2011 г.

Б.5

Структура на
групата

Б.6

Доколкото са
известни на
емитента се
посочват имената
на лицата с пряк
или непряк
интерес по
отношение на
капитала на
емитента или
правата на глас,
чието съобщаване
се изисква от
националното
право на
емитента, както и
размерът на
интереса на
такива лица. Дали
основните
акционери на
емитента имат
право на глас и
дали тези права
се различават.
Интереси
подлежащи на
оповестяване.

Основен носител на риск за стабилността на банковата система остава
влошеното общо икономическо състояние на страната, проявяващо се в
слаба инвестиционна активност и намалено вътрешно потребление във
връзка със несигурността на домакинствата по отношение на бъдещите
доходи, съпътствана от растящи нива на безработица.

Икономическата група на „Тексим Банк“ АД включва „Тексим Банк“ АД,
като дружество маика и дъще рното друже ство - Управляващо дружество
(УД) „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД. Инвестицията на Банката в
неиното дъще рно предприятие е в разме р на 450 хил. лв.
Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на
глас:
Наименование/Име

Бройакции

% откапитала

1 „Финансконсултинг” АД

1 924 330

19.24%

3 „Химимпортинвест” АД

702 845

7.03%

2 „Силахолдинг” АД

Ifa Internationale Finanz Anstalt,
4 Liechtenstein
5 „Датамакс“ АД*

6 „Датамакс систем холдинг“ АД*
7 „Итрейд“ АД*

Павлина Георгиева Найденова –
8 член на НС на Банката

990 000
652 918
460 623
445 269
475 978

1 753 285

9.90%
6.53%

4.60%
4.45%
4.76%

17,53%

*Дружествата „Датамакс“ АД, „Датамакс систем холдинг“ АД, „Итрейд“ АД
в качеството им на свързани лица контролират заедно 13,81% от
акциите с право на глас от капитала на „Тексим банк” АД.
Посочените по-горе акционери не притежават различни права на глас от
тези на останалите акционери.
Доколкото е известно на Емитента, няма лица, които пряко или чрез
свързани лица по смисъла на §1, т.12 от Допълнителните разпоредби

(ДР) на ЗППЦК да упражняват контрол по смисъла на §1, т.13 от ДР на
ЗППЦК върху „Тексим Банк” АД.
Не са налице конфликти на интереси, подлежащи на оповестяване.
Б.7

Подбрана
ключова
финансова
информация за
минали периоди
относно емитента,
представена за
всяка финансова
година за
обхванатия
период, както и за
всеки следващ
междинен
финансов период,
придружена от
сравнителни
данни за същия
период
предишната
финансова
година; все пак
представянето на
годишния баланс
изпълнява
изискването за
сравнителна
балансова
информация.
Информацията се
придружава от
описание в
свободен текст на
съществените
промени на
финансовото
състояние на
емитента и
оперативните
резултати по
време на
обхванатия от
ключовата
финансова
информация
минал период или
след него.

Финансови показатели на неконсолидирана основа на “Тексим
Банк“АД за последните три финансови години и съответните
шестмесечия и на консолидирана основа към 30.06.2012г.:
Данните са в /хил. лв./

Показатели

31.12.2 30.06.2 31.12.2
31.12. 30.06.
30.06.2 30.06.2
010г . 011г 011г.
2009г. 2010г.
012г. . 012г.н
на
на
на
на
на
на
а
неконс неконс неконс
неконс неконс
неконс консол
олиди олиди олиди
олиди олиди
олидир идиран
рана рана рана
рана рана
ана
а
основа основа основа
основа основа
основа основа
.
.
.

Приходи
от 3 345
основна дейност
/в хил. лв./1

1 604

3 249

1 479

3 099

1 937

1 949

Печалба/загуба 2 075
от
основна
дейност

407

868

131

(78)

(1 098) (1 086)

Нетна
1 550
печалба/загуба от
дейността
/в
хил.лв./

1 650

433

(436)

(3 844) (2 746) (2 710)

Нетен доход от 1 589
такси
и
комисионни

871

1 951

907

1747

720

873

Нетни
64
печалби/загуби
от
отписани/продад
ени/
нетекущи
активи

448

478

0

1 225

0

0

Общо оперативни 8 753
приходи

1 896

3 581

1 062

3 113

(250)

(92)

Амортизация

(189)

(344)

(139)

(382)

(422)

(422)

Административн (3 877) (1 788) (3 782) (1 756) (4 062) (2 788) (2 910)
и разходи
(396)

Нетна
0,16
печалба/загуба за
периода- на акция
(доход на една
акция)/в лв./

Сума на активите 60 854
/в хил. лв./

0,17

0,04

(0,04) (0,38) (0,27)

(0,27)

68 374 79 126 75 393 97 752 121 401 121 409

Нетни активи /в 19 537 21 172 19 981 19 514 16 160 13 735 13 771
хил. лв./

Общо пасиви

41
317

Брой акции

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
000
000
000
000
000
000
000

Акционерен
10
капитал /в хил. 000
лв./
Дивидент
акция в лева2

на х

47 202
10 000

х

59
145
10
000

х

55 879
10 000

х

81
592
10
000

х

107
666
10
000

х

107 638
10
000

х

Източник: Одитирани годишни финансови отчети на Емитента към за
периода 31.12.2009, 31.12.2010 и 31.12. 2011г., и междинни неодитирани
отчети към 30.06.2010г.,30.06.2011г. и 30.06.2012г.

За приход от основна дейност на Банката са приети приходите от
лихви за съответния период. За печалба от основна дейност е приета
сумата на приходите от лихви, намалена със сумата на разходите за
лихви.
1

За финансовите години 2009, 2010 и 2011, Банката не е
разпределяла дивидент.
2

През последните три финансови години приходите от основна
дейност/лихвените приходи/ на неконсолидирана снова са с тенденция
за намаление. Най-съществен дял от лихвените приходи имат тези,
които са резултат от кредитната дейност на Банката - 92% към
31.12.2011г. През първото полугодие на 2012г. тенденцията се обръща
както по отношение на обема, така и по отношение на структурата –
приходите от лихви от кредитна дейност са 64%, а от вложения във
финансови активи – 36%.
Резултатът от основна дейност /нетният доход от лихви/ на
неконсолидирана основа през последните два отчетни периода
е
отрицателна величина. Това основно се дължи на значителното
увеличение на привлечените средства. Към 31.12.2011г. общата
стойност пасивите на Банката е 81 592 х.лв. като нарастването е с 37,95%
в сравнение с 31.12.2010г. През първото полугодие пасивите в баланса
на Банката бележат нов ръст спрямо 31.12.2011г. от 31.96%. Друг
значителен фактор за ръста в разходите за лихви са високите пазарни
нива на лихвите по привлечените средства на банките в страната.

Финансовият резултат на неконсолидирана основа за първо полугодие
на 2012г. е загуба в размер на 2 746 хил. лв., което е с 2 310 хил. лв.
повече от загубата за същото полугодие на 2011г. Увеличението на
загубата се дължи както на увеличението на разходите за лихви с 1 687
хил. лв./резултат от ръста на привлечените средства/, така и на
разходите за дейността с 1 315 хил. лв. Последното е свързано с
политиката за разширяване и модернизация на Банката. Развитието на
клоновата мрежа, предлагането на нови атрактивни банкови продукти и
повишаване на качеството на активите са гаранция за положителни
резултати в бъдеще. Финансовия резултат на консолидирана основа за
първото полугодие на 2012г. е загуба в размер на 2 710 хил.лв.
Стойността на общите активи на Банката на неконсолидирана основа
към 31.12.2011г. възлиза на 97 752 хил. лв., като основна част от тях
представляват предоставени кредити и аванси на банки в размер на 27
953 х.лв., предоставени кредити и аванси на клиенти в размер на 21 669
х.лв. и финансови активи, държани за продажба от 14 511х.лв. или общо
64 133х.лв., което представлява 65,61% от общите активи при 68.43% за

предходната 2010г. Структурата на активите през 2011г. е в
съответствие с политиката на банката за инвестиране в нискорискови
активи и прилагане на по-консервативен подход при отпускане на
кредити. Успоредно с това Банката насочва усилията си към наблюдение
на действащите кредити и подобряване на тяхното качество. През
първото полугодие на 2012г. сумата на активите на неконсолидирана
основа бележи ръст спрямо 31.12.2011г. от 24.19% и достига 121 401
х.лв. В структурата на активите няма драстични промени. Сумата на
активите на Банката на консолидирана основа към средата на 2012г. са в
размер на 121 409 х. лв.
Собственият капитал /нетните активи/ на Банката на неконсолидирана
основа към 31.12.2011г. възлиза на 16 160 хил.лв., като компонентите са
основен капитал 10 000хил. лв., неразпределена печалба 4 142 хил. лв.,
преоценъчен резерв 4 718 х.лв., резерви от 1 144 х.лв. и загуба за
текущата година 3 844 х.лв.
В сравнение с 2010 г., собственият капитал намалява със 19,12%, главно
поради реализираната загуба през 2011г.

Км 30.06.2012г. собственият капитал на банката на неконсолидирана
основа намалява с 15% спрямо 31.12.2011г., вследствие финансовия
резултат за полугодието На консолидирана база собствения капитал към
полугодието на 2012г. е 13 771 хил.лв.

Б.8

Подбрана
ключова
проформа
финансова
информация.

Б.9

Когато се
прогнозира или
оценява
печалбата, се
посочва
съответното
число.

Дружеството не представя прогнозна информация, в т.ч. за и за
печалбите.

Б.10

Описание на
естеството на
всички
квалификации в
одиторския
доклад.

Не се прилага - Няма квалификации в одиторските доклади.

Б.11 Ако оборотният
капитал на
емитента не е
достатъчен за
удовлетворяване
на текущите
изисквания –
обяснение.

Не се прилага

Оборотният капитал на„Тексим Банк“ АД е достатъчен за настоящите
нужди на Дружеството.

Раздел В — Ценни книжа

В.1

Вид и клас на
ценните книжа,
които се
предлагат/
допускат до
търгуване.

Идентификацион
ен номер:

Всички 10 000 000 (десет милиона) акции от капитала на „Тексим
Банк“ АД, вписан в търговския регистър към датата на настоящия
документ, включително 20 000 000 (двадесет милиона) нови акции
(„Нови Акции“), които са предмет на настоящото публично
предлагане, са от един клас, дават еднакви права на притежателите си
и са обикновени, поименни и безналични.

Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите
Акции след вписване на увеличението на капитала на Дружеството в
търговския регистър ще бъде поискано да бъдат допуснати до
търговия на регулиран пазар – Българска Фондова Борса – София АД.

ISIN: BG1100001921.

В.2

Валута на
емисията ценни
книжа.

В.3

Брой на акциите,
емитирани и
изцяло платени и
емитирани, но не
платени изцяло.
Номинална
стойност на
акция.

Към датата на настоящия документ са издадени 10 000 000 (десет
милиона) акции, които са напълно изплатени.

Описание на
правата, свързани
с ценните книжа.

Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите
Акции дават право на:

В.4

Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите
Акции, са деноминирани в български лева.

Предмет на публичното предлагане са 20 000 000 (двадесет милиона)
Нови Акции, които ще бъдат изцяло изплатени и издадени след
вписване на увеличението на капитала на „Тексим Банк“ АД в
търговския регистър и Централен Депозитар АД.
Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите
Акции са с номинална стойност от 1(един) лев всяка.
- един глас в Общото събрание на акционерите;

- дивидент, съразмерно с номиналната им стойност;

- ликвидационен дял, съразмерно с номиналната им стойност;

- акционера да придобие част от новите акции, която съответства на
неговия дял в капитала преди увеличаването;

- акционера да участва в управлението, да избира и да бъде избиран в
органите за управление;

- 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;
- на акционера 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):

- 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.
- да искат свикване на общото събрание на акционерите.

- да искат включване на определени въпроси или проекторешения в
дневния ред.

- да искат назначаването на контрольори на дружеството.
В.5

В.6

В.7

Описание на
евентуални
ограничения
върху свободната
прехвърлимост на
ценните книжа.

Всички акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, включително Новите
Акции са свободно прехвърляеми.

Посочва се дали
ценните книжа,
които се
предлагат, са или
ще бъдат предмет
на заявление за
допускане до
търгуване на
регулиран пазар.

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 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.

Описание на
политиката по
отношение на
дивидентите.

Закона за кредитните институции (ЗКИ) предвижда специален
разрешителен и уведомителен режим в случай, че в резултат на сделки
с акции, издадени от Банката, дяловото участие на приобретателя
достигне или надхвърли, респективно дяловото участие на
прехвърлителя спадне под определен размер. Българска Народна
Банка (БНБ) издава предварително одобрение за извършването на
сделки и действия в горния случай. 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 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.

Няма други регулирани пазари, на които акциите на „Тексим Банк“ АД
са или ще бъдат търгувани.

За периода, обхванат от историческата финансова информация, Общото
събрание на акционерите на Банката не е приемало съответно решение
и не са разпределяни дивиденти. „Тексим Банк“АД е възприела политика
на реинвестиране на печалбата в дългосрочния растеж и развитие,
вместо изплащането на дивидент или други разпределения към
акционерите. С оглед на добрите перспективи и продължаващото
развитие, Банката не счита за вероятни промени в дивидентната
политика в непосредствено бъдеще.
В съответствие с действащото законодателство и Устава на „Тексим
Банк“ АД разпределянето на печалбата на Банката под формата на
дивиденти е допустимо само по решение на Общото събрание на
акционерите, след одобрението на одитирания годишен финансов отчет
за съответната финансова година.
Раздел Г — Рискове

Г.1

Ключовата
информация за
ключовите
рискове,
специфични и
свойствени за
емитента или
неговия отрасъл.

Кредитен риск - вероятността контрагент, или кредитополучател да
изпадне в невъзможност да изпълни поетите ангажименти по договори
с Банката при определените в тях условия и срокове. Банката използва
стандартизиран подход за изчисление на капиталовите изисквания за
кредитен риск.

Капиталова адекватност - „Тексим Банк“ АД спазва нормативно
определените с Наредба № 8 на БНБ съотношения за обща капиталова
адекватност - 12% и адекватност на първичния капитал - 6%, които са
по-високи от Базелските стандарти. Банката си е поставила за цел
поддържането на високи нива на капиталова адекватност, които да
съответстват на рисковия й профил.
Ликвиден риск - вероятността от затруднение на плащанията, поради
несъвпадение във времето на входящите и изходящите парични потоци.

Банката управлява своите активи и пасиви по начин, който й гарантира,
че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения,
както в нормална банкова среда, така и в условията на криза.

Пазарен риск - възниква по отношение позициите на Банката в
лихвени, валутни, капиталови и други финансови инструменти, които са
зависими в една или друга степен от промените в общите или
специфични пазарни условия. Банката е разработила и въвела правила и
процедури с цел да определи, управлява и контролира степента на риск,
на който е изложена при осъществяване на дейността си.
Лихвен риск - вероятността от потенциално изменение на нетния
приход от лихви, или нетния лихвен марж, поради изменение на общите
пазарни лихвени равнища. ”Тексим Банк”АД управлява лихвения риск
като
се
стреми
да
поддържа
адекватна
структура
на
лихвочувствителните
си
активи
и
пасиви
и
минимизира
несъответствието между тях.
Валутен риск - потенциалната възможност за реализиране на загуба за
Банката в резултат на промени във валутните курсове. Банката
управлява структурата на активите и пасивите така, че откритите
позиции във всяка отделна валута и нетната открита валутна позиция
да отговарят на изискванията на Наредба 8 на БНБ.
Операционен риск - рискът от понасяне на загуба, в резултат на
неадекватни или нефункциониращи вътрешни за Банката процеси, хора
или системи, или от външни събития. В Банката е изградена система от
стандарти, правила и процедури, която регламентира дейността на
всички звена в дружеството.
Ценови риск

Ценовият риск е свързан с промените в пазарните цени на финансовите
активи и пасиви, при които Банката може да претърпи загуба.
Основният риск за Банката е намалението на пазарните цени на
притежаваните от нея капиталови инструменти държани за търгуване
да доведе до спадане на нетната печалба.
Г.3

Ключовата
информация за
ключовите
рискове,
специфични за
ценните книжа.

Ключовите рискови фактори характерни за акциите, предмет на
публичното предлагане са както следва:

Ценови риск – борсовата цена на акциите след регистрирането им за
търговия на регулиран пазар може да бъде предмет на резки колебания
в отговор на публично оповестената информация за финансовите
резултати на Банката, промени в законодателството, или други
съществени събития.

Ликвиден риск - източниците на този вид риск могат да бъдат
различни -малко по обем свободно търгуеми акции – т. нар. „free-float”,
липса на инвеститорски интерес към страната и/или към конкретното
дружество.
Риск от неизплащане на дивидент - всички бъдещи плащания на
дивиденти ще зависят от печалбите и паричния поток на Банката, 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 - размерът на участието на
акционерите може да бъде намален в резултат на бъдещо увеличение на
капитала, ако те не упражнят своите права и не запишат
пропорционален дял от новите акции, както и ако броят на издадените
акции на Дружеството се увеличава с по-бързи темпове от активите на

същото.

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.
Валутен риск - акциите на Банката са деноминирани в български лева и
промяната на валутния курс на лева спрямо друга валута би променило
доходността, която инвеститорите очакват, съответно би довело до
намаляване цените на акциите. Българският лев е законово фиксиран
към еврото, което 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.

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 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.
Раздел Д — Предлагане
Д.1

Общите нетни
постъпления,
както и прогноза
за общите
разходи за
емисията/
предлагането,
включително
очакваните
разходи,

Очаквани разходи за емисията: 14 240 (четиринадесет хиляди двеста и
четиридесет) лева.
Очаквани нетни приходи от публичното предлагане: 19 985 760 лв. – при
записване на всички нови акции
Разходите за емисията в размер на 14 240 лв. 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

начислени на
инвеститора от
емитента или
лицето,
предлагащо
ценните книжа.
Д.2а

Основания за
предлагането,
предназначение
на
постъпленията,
очакван техен
нетен размер.

други такси, ако не са включени в комисионната на посредника (такси
на „БФБ-София" АД и „Централен Депозитар" АД).

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
10.092012г,. прието на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ.
Банката извършва увеличението на капитала с цел да набере средства за
допълнителна подкрепа на капиталовата си позиция. Набирането на
допълнителен капитал ще осигури на Банката възможност да подобри
позициите си в кредитирането и да започне отново да генерира печалба
за акционерите.

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 размер на 19 985 760 лв. няма да бъде използвана за
придобиване на активи, различни от обичайната дейност на банката.
Предвижда се средствата от емисията, да се използват за следните
направления:









За активно развитие на банката в потребителското
корпоративно кредитиране ще се използват 9 000 000 лв.;

и

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 използват 200 000 лв.;

За развитие на он-лайн предлагани банкови услуги и електронно
банкиране ще се използват 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 използват 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 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.

Д.3

Условията 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.

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.
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.

В случай, че Новите Акции от увеличението на капитала не бъдат
записани изцяло, капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само
със стойността на записаните Нови Акции, чиято емисионна стойност е
внесена в определените срокове.

Управителният съвет на „Тексим Банк“ 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.

Началната дата, на която най-рано могат да бъдат записани акции е
първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от покъсната 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 („Начало на подписката“).
Крайната дата за записване на акции е първият работен ден след
изтичането на –един месец от началната дата за записване на акции
(„Край на подписката“).
Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок
на подписката.

Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки за
записване на акции до „Тексим Банк“ АД, в качеството й на
инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението
на капитала, както и .чрез всеки лицензиран инвестиционен
посредник, който ги предава на „Тексим Банк“ АД. Заявките се подават
всеки работен ден, в рамките на работното време до крайната дата на
подписката.
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.

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 2 (две). Емисионната стойност на
всяка една от Новите Акции е 1(един) лев.

Д.4

Съществен за
емисията/предла
гането интерес.

Д.5

Име на
физическото или
юридическото
лице, което
предлага да
продава ценната
книга:

Не се прилага – няма лица, които предлагат да продават ценните книжа

Блокиращи
споразумения:

Не се прилага – няма сключени блокиращи споразумения по отношение
на предлагането

Д.6

Размер и процент
на
непосредственот
о разводняване
вследствие на
предлагането.
При предлагане
чрез записване
от съществуващи
акционери се
посочва
размерът и
процентът на
непосредственот
о разводняване,
ако те не
запишат нови
акции.

Не се прилага – няма съществен за емисията/предлагането интереси
или конфликти на интереси

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.

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 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%.
Обобщени изчисления:

1. Емисионна стойност на една нова акция

- 1,00лв.

2. Балансова стойност на нетните активи на една акция към 30 юни 2012
г. - 1,37лв.
3.Разводняване на балансовата стойност на нетните активи на една
акция в резултат на увеличението на капитала, при допускане, че новите
акции биха били издадени към 30юни 2012 г. -0,25лв.

4. Разводняване на балансовата стойност на нетните активи на една
акция за съществуващите държатели на акционерен капитал, акосъщите
не участват в увеличението на капитала - в % - 18,25%

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. - 1,12лв.

6. Нарастване на балансовата стойност на нетните активи на една акция
за инвеститорите, които ще запишат нови акции от увеличението на
капитала - 0,12 лв.
Д.7

Прогнозни
разходи,
начислени на
инвеститора от
емитента или
лицето,
предлагащо
ценните книжа.

Изготвили Резюмето:

7. Нарастване в резултат на увеличението на капитала на балансовата
стойност на нетните активи на една акция за акционерите записали
нови акции - 12,00 %
Не се прилага – няма разходи, начислени за сметка на инвеститора от
„Тексим Банк“ АД

Лицата по чл.194, ал.1 ТЗ, които записват Нови Акции от увеличението на
капитала на „Тексим Банк“ АД поемат за своя сметка разходите за такси и
комисиони на инвестиционните посредници, чрез които подават заявки за
записване на акции, на „Централен депозитар" АД и разплащателните
институции, свързани със записването на акциите, на Дружеството и
заплащане на емисионната им стойност.

Посочените по-долу лица с полагане на подписите си декларират, че съдържащата се в Резюмето
информация е вярна и пълна и отговаря на изискванията на закона.
Цветанка Канчелова

Главен счетоводител

Бойко Йорданов

Главен юрисконсулт

при “Тексим Банк” АД
при “Тексим Банк” АД
Долуподписаните лица, в качеството им на лица, представляващи Дружеството, с подписа си декларират, че
Резюмето 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 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)

