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До
БФБ-София АД
Комисия за финансов надзор
Обществеността
София
Относно: финализиране на покупка на акции на Онтотекст АД от Сирма Груп Холдинг АД
Дата: 05.10.2018
Уважаеми господа,
Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на
КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, и в продължение на оповестяване
направено от Сирма Груп Холдинг на 13.03.2018, с настоящето Ви уведомяваме, че:
1. В изпълнение на Стратегията на Сирма Груп Холдинг АД за намаляване на
неконтролиращото участие в дъщерните дружества на 04.10.2018 бяха изкупени
акциите на Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи /правоприемник на инвестиционния
фонд за рисково финансиране Невек/ в дъщерното дружество Онтотекст.
2. На 05.10.2018 година бе изплатен първият транш по сделката, съгласно
споразумението за покупка на акции, от EUR 2 000 000 /два милиона евро/.
3. На 04.10.2018г. на проведено заседание на Съвета на директорите на Сирма Груп
Холдинг АД, бяха взети следните решения за сключване на допълнително
споразумение по договор за покупка на акции от дружеството Онтотекст АД с ЕИК:
20356710 както следва:
• Продавач: Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи /правоприемник на инвестиционния
фонд за рисково финансиране Невек/;
• Купувач: Сирма Груп Холдинг АД;
• Покупна цена: Покупната Цена на акциите е в размер на EUR 4,200,000 (четири
милиона и двеста хиляди) евро, която Купувачът се задължава да плати на
Продавача, както следва:
- EUR 2,000,000 (два милиона) евро следва да бъдат заплатени от Купувача в
тридневен срок от джиросването на Акциите, така, както е уговорено в настоящия
Договор;
- EUR 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) евро следва да бъдат заплатени в
тридневен срок след вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала
на Купувача, но не по-късно от 15.03.2019 г.
• Обезпечения по сделката: Сирма Груп Холдинг АД да обезпечи Договор за
покупко-продажба на акции, сключен между Дружеството и Ню Юръп Венчър
Екуити Ел Пи от 12.03.2018 г. С цел обезпечаване плащането на всички вземания на
Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи по този договор, безусловни или условни, дължими
или предстоящо изискуеми, съществуващи към или възникващи след датата на
сключване на договора или възникнали във връзка с прекратяването или
недействителността на този Договор, включително задълженията за отложено
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заплащане на част от Покупната Цена в размер на EUR 2,200,000 (два милиона и
двеста хиляди) евро, както и всякакви лихви за забава, обезщетения за вреди и както
и разноски и такси за изпълнение по залога и принудително изпълнение,
Дружеството да учреди следният първи по ред безусловен и неотменяем залог в полза
на Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи:
- Вид на имуществото което ще се залага: 8 195 089 броя налични обикновени
поименни акции от капитала на Онтотекст АД, собственост на Купувача, всяка
една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Акционерната
книга на Дружеството.
- Собственик/Титуляр: „Сирма Груп Холдинг“АД, с ЕИК 200101236
Залог: (i) залог върху горепосочените акции; (ii) залог върху всички дивиденти,
лихви или други плащания, които могат да се декларират към датата на Договора или
впоследствие, изплатени или платими, произтичащи от или във връзка с
горепосочените акции; (iii) залог върху всички ликвидационни дялове, възстановени
капиталови вноски в случай на намаляване на капитала и всякакви обезщетения в
случай на прекратяване на Дружеството или обезсилване на акции и всякакви други
парични вземания, произтичащи от горепосочените акции.
Сключване на допълнителното споразумение: Съветът на директорите
упълномощава изпълнителния директор г-н Цветан Алексиев да предприеме
необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнението на взетите
решения, като представлява Дружеството при подписване на Допълнителното
споразумение, като подписва всички необходими документи във връзка с това.

Допълнителното споразумение, съгласно приетите решения от Съвета на директорите на
Сирма Груп Холдинг АД, с и Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи бе сключено на 04.10.2018.
С уважение,
Станислав Танушев
Директор за връзки с инвеститорите
Сирма Груп Холдинг АД
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