ДИЙТСМАН Н.В. (Dietsmann N.V.)

като акционер, притежаващ 18 827 079 броя акции, представляващи 97,99 на сто от
гласовете в Общото събрание на акционерите на "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 831914845
на основание чл. 157а от ЗППЦК
Отправя

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ
на всички акции на останалите акционери на
"ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 831914845

ISIN номер

BG1100036026

Вид на
акциите:

Обикновени, безналични, поименни,
свободнопрехвърляеми

Номинална
стойност:

1 (един) лев

Предлагана
4.15 лева
цена на акция:

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА
НА ДАННИТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ

Предложението за изкупуване е регистрирано в Комисията за финансов надзор на
16.03.2018 г.
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1. ПРЕДЛОЖИТЕЛ: ОСНОВНИ ДАННИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ И
АКЦИОНЕРИ
1.1. Данни за Предложителя
Предложител е "ДИЙТСМАН Н.В. (Dietsmann N.V.) („Предложителят”), RSIN: 817275423, със
седалище в Нидерландия, гр. Амстердам и с адрес на управление: в гр. Бреда, ул.
Вилхелминасингел“ № 19, 4818АС.
Наименованието на Предложителя е променяно учредяването му до датата на внасяне на
предложението за изкупуване в Комисията за финансов надзор. Дружеството е учредено под
името ДИЙТСМАН Холдинг Н.В. (Dietsmann Holding N.V.), което е сменено на 23.05.2007 г. на
ДИЙТСМАН Н.В. (Dietsmann N.V.).
Предметът на дейност на Предложителя по дружествен договор е: а.) участието в, управлението
и финансирането на фирми от всякакъв вид, установяването на гаранции по всякакъв начин или
обвързването му със задължения на компании от групата и други фирми, с които дружеството е
свързано по някакъв начин. б.) извършването и изпълнението на (интегрирани) операции,
технически дейности по поддръжка или инженеринг в индустриалния сектор в световен мащаб.
в.) начисляването на разходи и предоставянето на услуги срещу заплащане, сред които
юридически, фискални, финансови и промоционални услуги на компании от групата и други
фирми, с които е свързано дружеството, и г.) също така всичко, свързано с или може да бъде от
полза за реализацията на горното.
Координатите за връзка с Предложителя са:
•

телефон: +31765301988;

•

факс: +31765216388;

•

електронен адрес (e-mail): reception_breda@dietsmann.com;

•

електронна страница в Интернет (web-site): www.dietsmann.com

1.2. Управление и представителство на Предложителя
Правната форма, под която е учреден Предложителят е Naamloze Vennootschat, което е дружество
сравнимо с акционерно дружество. Дружеството има система на управление, която се състои от
Едноличен собственик на капитала, Надзорен съвет и Управителен съвет. Предложителят се
представлява съвместно от всеки от двама от членовете на Управителния съвет.
Надзорният съвет на Предложителя включва следните лица:
- Морис Смълдърс – Авеню де Спелуг 19, Ресиденс Дьо Метропол, апартамент/офис 4А 8/9,
Монте Карло 9800, Монако;
- Андре Йонкман - Ротердам
- Жералдин Жули Адолфин Газо – Авеню дю Гран Бретан 3, Монте Карло 9800, Монако
Управителният съвет на Предложителя включва следните лица:
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- Робертус Линднер – ул. „Акациадрийф“ 11, Шотен, 2900, Белгия
- Хезел Руурд Ван Риел – Авеню Кровето Фрер 15, Льо Зодиак, ет.4, Монте Карло, 9800, Монако
- Жил Александр Люсиен Рейнаерт – Палм Джумейра, Таж Грандьо Ресиденс, апартамент/офис
С - 402, Дубай, Обединени арабски емирства;
- Петер Кутеман – Авеню Принцес Грейс 3, Емили Пелъс А/ет.1/2, Монте Карло, 98000, Монако;
1.3. Съдружници, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от гласовете
в Общото събрание на Предложителя или такива, които могат да упражняват контрол над
него
Всички издадени 1 400 000 обикновени акции по 0,10 евро всяка една от капитала на
Предложителя се притежават от Едноличния собственик на капитала - ДИЙТСМАН Корпорат
Холдингс Лимитед (Dietsmann Corporate Holdings Ltd.), ул. „Стасикратус“ № 20, сграда Крамбис,
1065 Никозия, Кипър, регистрирано в Регистъра на дружествата, Никозия, Кипър, под номер НЕ
356827.
Директори на ДИЙТСМАН Корпорат Холдингс Лимитед (Dietsmann Corporate Holdings Ltd.) са
следните лица:
- Петер Кутеман – Авеню Принцес Грейс 3, Емили Пелъс А/ет.1/2, Монте Карло, 98000, Монако;
- Робертус Линднер – ул. „Акациадрийф“ 11, Шотен, 2900, Белгия
- Морис Смълдърс – Авеню де Спелуг 19, Ресиденс Дьо Метропол, апартамент/офис 4А 8/9,
Монте Карло 9800, Монако;
- Жил Александр Люсиен Рейнаерт – Палм Джумейра, Таж Грандьо Ресиденс, апартамент/офис
С - 402, Дубай, Обединени арабски емирства;
- Хезел Руурд Ван Риел – Авеню Кровето Фрер 15, Льо Зодиак, ет.4, Монте Карло, 9800, Монако
- Теодора Кунтурис – Георгиос Лапити 3, Егкоми 2407, Никозия, Кипър
- Лоизос Кунтурис – Кафкасу 7, Сграда Академия А, апартамент/офис 201, Агланция 2112,
Никозия, Кипър
Капиталът на ДИЙТСМАН Корпорат Холдингс Лимитед (Dietsmann Corporate Holdings Ltd.) е
разпределен, както следва:
- 501 обикновени акции по 1 евро всяка една от капитала на ДИЙТСМАН Корпорат Холдингс
Лимитед (Dietsmann Corporate Holdings Ltd.) се притежават от акционера - Кутеман Холдингс
Лимитед (Kutemann Holdings Ltd.), ул. „Стасикратус“ № 20, сграда Крамбис, етаж 2, офис 201,
1065 Никозия, Кипър. Всички издадени 3002 обикновени акции по 1,71 евро всяка една от
капитала на Кутеман Холдингс Лимитед (Kutemann Holdings Ltd.) се притежават от Едноличния
собственик на капитала - Петер Кутеман, с адрес: Авеню Принцес Грейс 3, Емили Пелъс А/ет.1/2,
Монте Карло, 98000, Монако.
- 501 обикновени акции по 1 евро всяка една от капитала на ДИЙТСМАН Корпорат Холдингс
Лимитед (Dietsmann Corporate Holdings Ltd.) се притежават от съдружника – Ла Гранжа Лимитед
4

(La Granja Limited), ул. „Стасикратус“ № 20, сграда Крамбис, етаж 2, офис 201, 1065 Никозия,
Кипър. Всички издадени 3010 обикновени акции по 1,71 евро всяка една от капитала на Ла
Гранжа Лимитед (La Granja Limited) се притежават от Едноличния собственик на капитала Морис Смълдърс, с адрес: Авеню де Спелуг 19, Ресиденс Дьо Метропол, апартамент/офис 4А
8/9, Монте Карло 9800, Монако.
Няма други лица, които да притежават дялове от капитала на Предложителя или такива, които
могат да упражняват контрол над него.
1.4. Споразумения за упражняване на правото на глас в Общото събрание на Предложителя
Капиталът на Предложителя се притежава от Едноличният собственик на капитала и не може да
има споразумения за упражняване правото на глас.
2. ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ. ОТГОВОРНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ
ПОСРЕДНИК
Упълномощеният от Предложителя инвестиционен посредник, който да осъществи
предложението за изкупуване, е „София Интернешънъл Секюритиз” АД („Посредникът”), ЕИК
121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Г.С. Раковски”
№ 140, ет. 4, притежаващ разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник
(лиценз) № РГ-03-0157/25.04.2006 г., издадено въз основа на Решение № 64 – ИП/03.07.1998 г.
на КЦКФБ, № 59 – ИП/17.05.2000 г. на ДКЦК и № 262 – ИП/05.04.2006 г. на КФН.
Координатите за връзка с Посредника са:
•

телефон:+359 2 988 63 40;

•

факс:+359 2 937 98 77;

•

електронен адрес (e-mail):info@sis.bg;

•

електронна страница в Интернет (web-site): www.sis.bg.

София Интернешънъл Секюритиз АД отговаря солидарно с Предложителя за вреди, причинени
от неверни, непълни или заблуждаващи данни в Предложението за изкупуване.
3. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА
ИЗКУПУВАНЕ
Дружество - обект на предложението за изкупуване е "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ
ХОЛДИНГ" АД („Дружеството”), акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към
Агенция по вписванията под ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район Триадица, ул. Димитър Манов № 10, Административна сграда.
Координатите за връзка с Дружеството са:
•

телефон: 02 813 3577;

•

факс: 02 832 20 93;

•

електронен адрес (e-mail): info@erhold.bg;

•

електронна страница в Интернет (web-site): http://dietsmannenergoremont.bg/ .
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4. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО. АКЦИИ,
ОБЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ
Предложителят притежава общо 18 827 079 обикновени поименни безналични с право на глас
акции на Дружеството, и представляващи 97,99 на сто от гласовете в Общото събрание на
акционерите му. Предложителят притежава пряко 12 481 509 обикновени поименни безналични
с право на глас акции на Дружеството, както и притежава чрез свързано лице "МИЛЕНИЯ 77"
ЕООД, ЕИК: 131166074, на което Предложителят е едноличен собственик на капитала, 6 345 570
обикновени поименни безналични с право на глас акции на Дружеството. Акциите, които са обект
на предложението за изкупуване, са всички останали акции на Дружеството, а именно 386 621
обикновени поименни безналични с право на глас акции на Дружеството. Всички акции на
Дружеството са от един клас и имат ISIN код BG1100036026. Търгуват се Българска фондова
борса – София АД, Основен пазар, Сегмент Акции Standard.
Предложителят e придобил горепосочените акции, както следва:
Таблица № 1:
Вид сделка

Дата на сетълмента

Брой акции

Покупка на дялове от
капитала на "МИЛЕНИЯ
77" ЕООД

24.08.2017 г.

6 345 570

Покупка

25.08.2017 г.

6 165 300

Покупка

25.08.2017 г.

4 148 355

Покупка

25.08.2017 г.

2 074 180

Търгово предложение

29.12.2017 г.

93 674

Предложителят притежава непряко, чрез свързано лице, акции в Дружеството. Предложителят
притежава чрез свързано лице "МИЛЕНИЯ 77" ЕООД, ЕИК: 131166074, на което Предложителят
е едноличен собственик на капитала, 6 345 570 обикновени поименни безналични с право на глас
акции на Дружеството.
Няма други лица, които да притежават акции в Дружеството за сметка на Предложителя или на
свързани с него лица.
Няма лица, с които Предложителят или свързани с него лица са сключили споразумение за обща
политика по управление на Дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях
права на глас.
Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Предложителя не притежават пряко,
непряко или чрез свързани лица акции в Дружеството.
5. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ
Предложителят иска да изкупи Акциите на останалите акционери в “ДИТСМАНН
ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД по цена на една Акция в размер на 4.15 лв. (четири лева и
петнадесет стотинки) („Предлаганата цена“).
Съгласно разпоредбите на член 157а, ал. 1 от ЗППЦК, Предложителят "ДИЙТСМАН“ Н.В.,
който, в резултат на отправено търгово предложение за закупуване на акции по чл. 149 и чл. 149а
от ЗППЦК, притежава 97.99% от гласовете в общото събрание на “ДИТСМАНН
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ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД, има право да изкупи акциите с право на глас на всички
останалите акционери, неприели търговото предложение, с или без тяхното съгласие.
Съгласно чл. 157а, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК, предлаганата от Предложителя цена за изкупуване
трябва да е най-малко равна на цената, предложена по търговото предложение, когато
отправянето му е било задължително.
Търговото предложение, с което „ДИЙТСМАН“ Н.В. е достигнало праг от 97.99% от капитала
на „ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД е отправено на основание чл. 149 и чл. 149а
от ЗППЦК. Обект на търговото предложение са 480 295 бр. акции, които са притежание на
останалите акционери. На свое заседание, проведено на 16.11.2017 г. Комисията за финансов
надзор е взела решение да не издава забрана за публикуването му. Търговото предложение е
публикувано на 20.11.2017 г. във в. „24 часа“, като предложената цена по него е 4.15 лв.
Търговото предложение е прието от 10 акционера, притежаващи общо 93 674 броя акции.
Имайки превдид разпоредбите на чл. 157а, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК, цената, която, Предложителят
„ДИЙСТМАН“ Н.В. ще заплати на останалите акционери по настоящото предложение, е в
размер на 4.15 лв. Предложената цена е равна на цената по реализираното търгово предложение,
отправено съгласно изискванията на чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК.
6. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ
АКЦИОНЕРИТЕ

НА

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

ЗА

ИЗКУПУВАНЕ

ОТ

Процедурата по приемане на предложението за изкупуване, както и срока, в който акционерите
можеха да направят изрично волеизявление за приемане, като депозират удостоверителните
документи за притежаваните от тях акции, отпадна с изменение в действащото законодателство
(ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г.).
След изтичане на 7 работни дни от публикуване на предложението за изкупуване, акциите на
акционерите, се прехвърлят по сметка на Предложителя в съответствие с чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК.
7. ФИНАНСИРАНЕ НА ПОКУПКАТА НА АКЦИИТЕ
Предложителят ще финансира покупката на акциите от акционерите със собствени средства в
размер на 1 604 477.15 лева по специална банкова сметка, съгласно чл. 44е от Наредба № 13,
открита от Предложителя в ING Банк Н.В. - клон София, за удостоверяване на което
Предложителят представя към настоящото Предложение за изкупуване удостоверение, издадено
от ING Банк Н.В. - клон София.
Предложителят е заплатил авансово на ИНГ Банк Н.В. – клон София сума в размер на 47 000
лева, с която сума покрива всички разходи (такси, комисионни), свързани с откриване и
поддържане на специалната банкова сметка, включително разходите при заплащане на суми,
дължими на акционерите, от специалната банкова сметка, открита съгласно чл. 44е от Наредба №
13. Това е видно от удостоверението, издадено от ING Банк Н.В. - клон София, което
Предложителят представя към настоящото Предложение за изкупуване.
8. УСЛОВИЯ И РЕД НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ
С направеното изменение на чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК (ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г.) отпадна
процедурата по приемане на предложението за изкупуване, както и срока, в който акционерите
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могат да направят изрично волеизявление за приемане, като депозират удостоверителните
документи за притежаваните от тях акции.
С разпоредбата на чл. 157а, ал. 7 от ЗППЦК е предвидено прехвърлянето на акциите и плащането
на цената да се извърши едновременно в срок от 7 работни дни от публикуване на
предложението. Предложението за изкупуване се публикува в тридневен срок от одобрението му
от КФН.
В деня на публикуване на предложението за изкупуване, Предложителят подава писмено
уведомление до „Българска фондова борса - София“ АД и „Централен депозитар“ АД за
публикуваното Предложението за изкупуване, с цел спиране на търговията с акциите на
Дружеството и определяне на лицата, чиито акции ще бъдат обект на изкупуването. Търговията
с акциите се очаква да бъде спрянаоще същия ден.
Денят на публикуване на настоящото предложението до момента на спиране на търговията с
акции на Дружеството е последният ден, в който могат да бъдат сключвани сделки с акции на
Дружеството на регулиран или извън регулиран пазар.
Съгласно правилата за търговия и сетълмент, сделките с акции на Дружеството, сключени на
регулиран пазар в деня на спиране на търговията, ще приключат в срок до 2 работни дни след
този ден. Сетълментът по сделки, сключени извън регулиран пазар, в деня на публикуване на
Предложението за изкупуване, при уговорена доставка срещу плащане приключва в срок до 2
работни дни след този ден, а при уговорена свободна доставка в същия ден. Всички останали
прехвърляния на други основания, свързани с дейността на инвестиционните посредници като
регистрационни агенти, приключват най-късно в деня на публикуване на Предложението за
изкупуване.
Лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя при изкупуването, се определят в
края на втория работен ден, следващ деня на публикуване на Предложението за изкупуване и
спиране на търговията, с оглед приключване на сетълмента по сделките, сключени в деня на
публикуване на Предложението за изкупуване.
Акциите, обект на предложението за изкупуване, се прехвърлят на Предложителя едновременно
с превеждането на цената им по специалната банкова сметка, описана по-долу, и независимо от
волята на акционерите. „Централен депозитар“ АД издава Списък с акционерите и броя акции,
които са изкупени от Предложителя в резултат на предложението за изкупуване.
Паричните средства, необходими за заплащането на цената на акциите - предмет на
Предложението за изкупуване, се превеждат и съхраняват от Предложителя в отделна специална
банкова сметка, която е открита в полза на акционерите, чиито акции са обект на изкупуване в
резултат на осъщественото предложение за изкупуване, в ING Банк Н.В. - клон София, IBAN
BG04INGB91451000000125. Банката изплаща на акционерите, в брой или по указана от тях
банкова сметка, сумите, посочени в Списъка, издаден от „Централен депозитар“АД с имената на
акционерите и броя на акциите, които са им били изкупени. Лицата, чиито акции са били
изкупени, ще получат цялата им дължима сума, като за получаването й няма да заплащат никакви
такси, комисионни и/или други възнаграждения. Предложителят е заплатил авансово на ИНГ
Банк Н.В. – клон София всички разходи (такси, комисионни), свързани с откриване и поддържане
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на специалната банкова сметка, включително разходите при заплащане на суми, дължими на
акционерите, от специалната банкова сметка, открита съгласно чл. 44е от Наредба № 13.
Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на
общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7
работни дни от дата на публикуване на Предложението за изкупуване, след което това право се
погасява по давност и непотърсените суми остават в Предложителя. Специалната банкова сметка
не може да бъде закрита преди изтичане на посочения давностен срок.
Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК при изкупуване на всички акции с право на глас в общото
събрание на Дружеството, съгласно чл. 157а от ЗППЦК, същото престава да бъде публично от
решението на КФН.
9. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ ОТ
ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ
След публикуването му Предложението за изкупуване не може да бъде оттеглено от
Предложителя, освен по реда и при условията на чл. 155, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 38 от Наредба №
13 - когато изкупуването не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън
контрола на Предложителя, не е изтекъл срокът за осъществяването му и е налице одобрение за
това от страна на КФН. В 7-дневен срок от уведомяването му за издаденото одобрение от КФН
Предложителят публикува в един централен ежедневник или на интернет страницата на
информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение
на регулираната информация до обществеността във всички държави членки съобщение за
оттегляне на предложението за изкупуване.
10. РАЗХОДИ
ИЗКУПУВАНЕ

НА

ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ,

СВЪРЗАНИ

С

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

ЗА

Извън средствата, необходими за закупуване на акциите, сумата на разходите, свързани с
Предложението за изкупуване, е около 27 700 лева, включително възнаграждение на
инвестиционния посредник, такси за регистрация на БФБ и Централния депозитар, и за
публикации. Освен посочената сума, Предложителят е заплатил авансово на ИНГ Банк Н.В. –
клон София сума в размер на 47 000 лева, с която сума покрива всички разходи (такси,
комисионни), свързани с откриване и поддържане на специалната банкова сметка, включително
разходите при заплащане на суми, дължими на акционерите, от специалната банкова сметка,
открита съгласно чл. 44е от Наредба № 13.
11. ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ
Предложителят публикува в един централен ежедневник - вестник „24 часа“ съобщение за
предложението за изкупуване и съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 и предоставя
предложението за изкупуване в окончателната му редакция на Дружеството и на регулирания
пазар, на който акциите са допуснати до търговия. Предложителят е длъжен да предостави
предложението за изкупуване на представителите на своите служители и на представителите на
служителите на Дружеството - обект на предложението за изкупуване, или на служителите,
когато няма такива представители.
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12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД
По отношение на сделките, сключени между Предложителя и акционерите при осъществане
процедурата, свързана с това предложение за изкупуване, включително всички въпроси във
връзка с тяхното сключване, действителност и изпълнение, приложимо е правото на Република
България
Изключително компетентен за разрешаване на всички спорове, възникнали от или във връзка с
това предложение за изкупуване или сделките, сключени при осъществяването му, е родово
компетентния съд в гр. София.
13. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ДОКУМЕНТИ ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ
След придобиване на 100 % от акциите на Дружеството Предложителят ще предприеме
съответните действия за делистване на публичното дружеството от „БФБ-София“ АД.
Предложителят счита, че не съществуват други данни или документи, които имат съществено
значение за осъществяване на предложението за изкупуване.
14. ОТГОВОРНОСТ НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА
НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ ДАННИ.
15. СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ
По силата на чл. 150, ал. 5 от ЗППЦК Предложителят отговаря солидарно с Посредника за
вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Предложението за
изкупуване.
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