На 16.03.2018 г. ДИЙТСМАН Н.В., регистрира в Комисия за финансов надзор
Предложение за изкупуване от ДИЙТСМАН Н.В. на акциите на останалите акционери на
"ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД. Със свое решение от 25.04.2018 г. Комисия
за финансов надзор не наложи окончателна забрана за публикуване на
Предложението за изкупуване. Предложението за изкупуване беше публикувано във
вестник „24 часа“ на 27.04.2018 г.
На основание чл. 44ж, ал. 2, във връзка с чл. 44ж, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 на
КФН ДИЙТСМАН Н.В. Ви уведомява, че е осъществено посоченото изкупуване на акции
от останалите акционери на "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД, съгласно чл.
157а ЗППЦК.
На основание чл. 44ж, ал. 2, във връзка с чл. 44ж, ал. 1, т. 5 от Наредба № 13 на
КФН ДИЙТСМАН Н.В. Ви уведомява за следното:
ДИЙТСМАН Н.В. поддържа ИНГ Банк Н.В. – клон София специална
разплащателнa сметкa в лева, открита съгласно чл. 44е от Наредба № 13, със следните
детайли: IBAN: BG04INGB91451000000125, BIC/SWIFT код на ИНГ Банк Н.В. – клон
София: INGBBGSF, Адрес на ИНГ Банк Н.В. – клон София: гр. София 1404, бул. “България”
49Б, ет. 7
По тази сметка, открита при ИНГ Банк Н.В. – клон София, е постъпила и е
блокирана сума в размер на 1,604,477.15 (един милион шестстотин и четири хиляди
четиристотин седемдесет и седем лева и петнадесет стотинки) лв. за целите на
изкупуването на акции.
Условията за освобождаване на сумата, както са заложени в Договора за
специална сметка от 16.03.2018 г., сключен между ДИЙТСМАН Н.В. и ИНГ Банк Н.В. –
клон София, са както следва:
1. Всяко плащане от сумата в полза на конкретен акционер ще се извърши въз
основа на представяне на ИНГ Банк Н.В. – клон София от страна на този акционер на
следните документи в оригинал:
1.1 Всеки акционер - физическо лице има право лично да получи на каса частта
от сумата в лева посочена за него в Договора за специална сметка, като:
1.1.1 попълни формата за Изплащане на каса съгласно образеца на ИНГ Банк
Н.В. – клон София; и
1.1.2 се легитимира с документ за самоличност.
1.2 Всеки акционер има право лично да направи искане за банков превод по
своя левова сметка на посочената за него част от сумата, като:
1.2.1 попълни „като получател“ формата за Преводно нареждане за кредитен
превод съгласно образеца на ИНГ Банк Н.В. – клон София; и
1.2.2 се легитимира:
1.2.2.1 за физическите лиза - с документ за самоличност;
1.2.2.2 за юридическите лица - с извлечение от търговския регистър и документ
за самоличност на техния законен представител/и;
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1.2.3 Акционерът може да упълномощи с нотариално заверено пълномощно
свой представител-физическо лице да извърши действията по чл. 1.2.1, в който случай
това физическо лице следва да се легитимира с документ за самоличност;
1.2.4 Акционери-чуждестранните юридически лица представят извлечението от
търговския регистър в държавата по регистрация (т. 1.2.2.2) и нотариално завереното
пълномощно (т. 1.2.3) заверени с „апостил“ и легализирани;
1.2.5 ИНГ Банк Н.В. – клон София се счита упълномощен от ДИЙТСМАН Н.В. по
силата на сключения Договор да се подпише по пълномощие „п.п.“ в полето „Подпис
на наредителя“ на всяка форма за Преводно нареждане за кредитен превод попълнена
и представена от Акционер.
2. ИНГ Банк Н.В. – клон София извършва поисканото плащане в полза на
съответния Акционер след предоставяне на съответните Документи, както следва: (i)
незабавно в случаите на т. 1.1, а (ii) в рамките на 2 (два) работни дни в случаите по т.
1.2.
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