
    До служителите и акционерите на „ДИР.БГ“ АД 

    До обществеността 

    До Комисията за финансов надзор 

    До „Българска фондова борса – София“ АД 

 

Уведомление за публикувано търгово предложение 

 

Уважаеми дами и господа, 

В изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 13 за търгово предлагане за 

закупуване и замяна на акции Ви уведомяваме за отправено на основание 

чл. 149б ЗППЦК от „ЛОГО-КЪМПАНИ“ ЕООД в качеството му на акционер, 

притежаващ пряко 266 564 броя акции, представляващи 5,78% от капитала 

и от гласовете в общото събрание на акционерите на „ДИР.БГ“ АД, търгово 

предложение до останалите акционери на „ДИР.БГ“АД. Предложената от 

търговия предложител цена е 1.44 лева за акция, като търговото 

предложение е отправено за останалите 4 348 249 акции, които 

представляват 94,22% от капитала на „Дир.бг“ АД, и предложителят не е 

определил минимален брой акции, които които следва да му бъдат 

предложени, за да бъде валидно предложението. Предложението както и 

становището на Съвета на директорите на Дир.бг АД по него са 

публикувани във вестник „Стандарт“, брой 7779, година ХХII от 02.10.2014 

г. и във вестник “Сега“, брой 228 (5103), година XVII от 02.10.2014 г. 

Търговото предложение стартира от 03.10.2014 г. Срокът за подаване на 

заявление е 28 дни до 30.10.2014 г. включително. 

Текстът на търговото предложение и становището на Съвета на 

директорите на Дир.бг АД по него са оповестени в 

(http://www.x3news.com) и на използваната от Дир.бг АД интернет 

страница (http://about.dir.bg) на адрес: 

http://i.dir.bg/about.dir.bg/files/133.pdf  и  са достъпни за запознаване на 

http://www.x3news.com/
http://about.dir.bg/


хартиен носител  в приемната на офиса на дружеството на адрес София, ул. 

Данаил Дечев 7. 

Съобщение за отправеното търгово предложение и за становището на 

Съвета на директорите на Дир.бг АД по него е поставено на видимо място 

на стената за обявления, непосредствено до рецепцията в офиса на 

дружеството на посочения по-горе адрес. 

 

Изпълнителен Директор на „Дир.бг“ АД: 

       Владимир Жеглов 

 

 


