Как да участвате в първичното публично предлагане на акции на „Илевън Кепитъл“ АД?
Заявка за записване на акции в първичното публично предлагане можете да подадете дистанционно
или на място в някой от офисите на ИП „Карол“ АД. Предвид ситуацията в страната ви
насърчаваме да използвате дистанционния метод, доколкото ви е възможно.
ДИСТАНЦИОННО:
Стъпка 1: Отваряте онлайн сметка за търговия на БФБ чрез платформата Karoll Broker
Стъпка 2: За да активирате брокерската си сметка е необходимо да захраните средства. Минималната
изисквана сума за активиране на сметка е 100 лв., но за да пуснете заявка за записване на акции, следва
да сте превели необходимите средства, затова ви съветваме още с първоначалния превод да захраните
цялата сума, с която искате да участвате в публичното предлагане.
Стъпка 3: Свързвате се с наш сътрудник на 02/4008250 или чрез имейл на broker@karoll.bg , за да
уточните вида на подадената заявка. Видове поръчки:
Пазарна поръчка – съдържа обща сума в лева, за която инвеститорът би желал да запише
нови акции;
Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и цена в рамките посочения ценови диапазон.
Стъпка 4: Служител на ИП „Карол“ АД подготвя заявка за записване на акции с предоставените от вас
параметри и ви я изпраща по имейл.
Стъпка 5: Подписвате и сканирате заявката заедно с копие на личната си карта заверено с „Вярно с
оригинал“, три имена, подпис и дата и ги изпращате обратно по имейл до ИП „Карол“ АД. Оригиналите
следва да се изпратят по пощата до наш офис.
Стъпка 6: Получавате потвърждение от ИП „Карол“ АД за придобитите акции, в случай че поръчката Ви
е удовлетворена;
Стъпка 7: Придобитите акции ще бъдат налични за търговия приблизително 1 месец след успешното
приключване на подписката.
НА МЯСТО:
Стъпка 1: Сключвате договор за брокерски услуги с ИП „Карол“ АД в някой от следните офиси. Наши
служители ще Ви съдействат за попълване на анкетни карти във връзка с изпълнение на задълженията
ни по ЗМИП, KYC, ДОПК, Common reporting standard (CRS) и Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Моля, имайте предвид, че технологичното време за това е около 15 минути;
Стъпка 2: Превеждате сумата, за която желаете да придобиете акции, по банковата сметка на ИП
„Карол“ АД, посочена в договора;
Стъпка 3: Подавате поръчка за участие. Видове поръчки:
Пазарна поръчка – съдържа обща сума в лева, за която инвеститорът би желал да запише
нови акции;
Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и цена в рамките посочения ценови диапазон.
Стъпка 4: Получавате потвърждение от ИП „Карол“ АД за придобитите акции, в случай че поръчката Ви
е удовлетворена;
Стъпка 5: Придобитите акции ще бъдат налични за търговия приблизително 1 месец след успешното
приключване на подписката.

Първично публично предлагане на до 500 000 броя от капитала на „Илевън Кепитъл“ АД – условия за
участие:
Срок за подаване на заявки: От 9:00 ч., българско време, на 04.03.2020 г. до 17:30 ч., българско
време, на 17.03.2020 г.;
Начин на подаване на заявките: в офисите на ИП Карол АД или дистанционно
Ценови диапазон на предлаганите акции: от 7.00 лв. до 8.00 лв. за една акция;
Окончателна емисионна стойност: всички удовлетворени поръчки се изпълняват по единна
емисионна цена, определена в рамките на аукцион;
Видове поръчки:
- Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и цена в рамките посочения ценови диапазон.
Посочената цена, представлява най-високата цена, която инвеститорът е готов да заплати за
предлаганите акции;
- Пазарна поръчка – съдържа обща сума в лева, за която инвеститорът би желал да запише нови
акции на определената единна окончателна емисионна стойност при условията на подписката;
Метод на определяне на окончателната емисионна стойност: „букбилдинг“ аукцион, при който
определената цена на отсичане е равна на най-ниската цена на подадена подлежаща на
удовлетворение лимитирана поръчка, при чиято цена за първи път, стартирайки изчисленията в
низходящ ред от поръчките с най-високата заявена цена, се постига записване на всички предлагани
нови 500 000 броя акции по единна цена, равна на цената на отсичане на аукциона, като при това по
тази единна цена на отсичане биват удовлетворени както всички подадени пазарни поръчки, така и
всички подадени лимитирани поръчки, съдържащи цени, равни на и по-високи от постигнатата цена на
отсичане; в случай на презаписване, подлежащите на удовлетворение поръчки се изпълняват
пропорционално на база заявените количества;
Срок за определяне на окончателната емисионна стойност: Съветът на Директорите на „Илевън
Кепитъл“ АД ще определи окончателната емисионна стойност на предлаганите нови акции в срок 2
работни дни след изтичане на срока за записване, след което ИП „Карол“ АД ще обяви разпределението
на предлаганите акции;
Комисиона: стандартната комисиона съгласно тарифата на ИП Карол АД за съответния клиент;
Поръчки за участие в аукциона чрез ИП „Карол“ АД се приемат само до размера на паричните
средства, налични по клиентските подсметки на съответния клиент в ИП „Карол“ АД;
Акциите ще бъдат регистрирани за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД след успешното
приключване на подписката. Ориентировъчният срок за старт на търговията с акциите, придобити в
рамките на подписката, е около 1 месец след приключването й;
ИП „Карол“ АД изпраща на своите клиенти потвърждение по електронен способ за успешно
придобитите акции в рамките на осъщественото първично публично предлагане, както и месечни
справки за движението и състоянието на техния портфейл.
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