
 

 „Албена“ АД уведомява своите акционери, че извънредното общо събрание на 

акционерите на дружеството, проведено на 15.03.2023 година, взе решение за обратно 

изкупуване на акции от капитала на „Албена“ АД, както следва: 

 “Общото събрание на акционерите на основание чл.187а, ал.1, т.8 и чл.187б от ТЗ и 

при спазване на ограниченията по чл.111, ал.5 от ЗППЦК приема решение „Албена“ АД да 

изкупи обратно свои поименни безналични акции с право на глас, при следните условия: 

а).Максимален брой акции, подлежащи на изкупуване: до 20 000 (двадесет хиляди) 

броя, съставляващи до 0,47 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; 
б).Минимален размер на цената на изкупуване – 15 /петнадесет/ лева за акция, 

максимален размер на цената на изкупуване – 29 /двадесет и девет/ лева за акция. Общото 

събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да приема 

конкретни решения относно гласуваната от общото събрание минимална и максимална 

стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В 

срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на 

директорите по своя преценка може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на 

определения ценови диапазон от 15 лева до 29 лева. 
в).срок на изкупуване – до 31.12.2025 година. Общото събрание на акционерите 

овластява Съвета на директорите на дружеството, в рамките на срока, да провежда 

неограничен брой конкретни процедури по обратно изкупуване при спазване условията на 

настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 
г).Изкупуването на акциите да се извърши при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 

1 и 2 от ТЗ.  

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Албена“ АД 

със свое решение да определи инвестиционния посредник, на който да бъде дадена 

поръчката за изкупуване на акциите. 
Най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването, дружеството 

да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за броя 

собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл.111, ал.5 от ЗППЦК, и 

за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.  
Дружеството да уведоми КФН и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както 

и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени 

собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното 

изкупуване. 

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите  да определи 

всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички 

необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящите решения. Общото 

събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените 

акции след извършване на обратното изкупуване по своя преценка и съобразно приложимото 

законодателство.“  
След сключване на договор с инвестиционен посредник, допълнително ще обявим 

информация по чл. 111, ал. 6 ЗППЦК. 
 

 

 

Дата: 15.03.2023 година    ДВИ: ________________ 

к.к. Албена                /Янка Миткова/ 
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