
Как да участвате в публичното предлагане на акции на „Уебит Инвестмънт 

Нетуърк“? 

 

Стъпка 1: Сключвате договор за брокерски услуги с ИП „Карол“ АД в някой от 

следните офиси или онлайн на https://online.karollbroker.bg/ В случай че сключвате 

договор в наш офис, служителите ни 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 или в нашите изрични инструкции, 

изпратени чрез имейл до Вас; 

Стъпка 3: Подавате поръчка за участие. Видове поръчки: 

- Пазарна поръчка – съдържа общ акции, които бихте желали да запишете на 
предварително определената единна емисионна стойност от 1,05 лева/акция; 

- Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и цена от 1,05 лева/акция. 

Стъпка 4: Придобитите акции ще бъдат налични за търговия приблизително 1 месец 

след успешното приключване на подписката. 

 

Публично предлагане на до 5 588 000 броя обикновени, безналични, 

поименни, свободнопрехвърляеми от капитала на „Уебит Инвестмънт 

Нетуърк“ – условия за участие: 

 

▪ Борсов код на временната емисия акции от предлагането: WIN1 

▪ Подаване на поръчки: само на аукциона, който ще се проведе на 06.06.2022 

година. Конкретните часове на фазите на аукциона са както следва: 

 - Book фаза от 9:30 до 11:00 часа местно време и Call фаза от 11:00 до 13:59 

местно време, в рамките на които ще могат да се въвеждат, модифицират и отменят 

оферти за покупка; 

 - Freeze фаза и фаза на определяне на цената - 14:00 часа местно време; 

▪ Начин на подаване на поръчките: директно чрез поръчка в електронната 

платформа за търговия на БФБ Karoll Broker или на място в офисите на ИП Карол АД; 

▪ Окончателна емисионна стойност: всички удовлетворени поръчки се 

изпълняват по определената от емитента единна емисионна стойност от 1,05 лв/акция; 

▪ Видове поръчки: 

 - Пазарна поръчка – съдържа общ акции, които бихте желали да запишете на 

предварително определената единна емисионна стойност от 1,05 лева/акция; 

 - Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и цена от 1,05 лева/акция. 

▪ Метод на определяне на окончателната емисионна стойност: Всички 

удовлетворени поръчки се изпълняват по единна цена 1,05 лв/акция. В случай че 

търсенето надвишава предлагането, удовлетворяването на поръчките, ще се 

извършва по метода на най-големия остатък, тоест акциите ще бъдат 

разпределени пропорционално на обемите на поръчките, независимо от вида на 

поръчката (лимитирана или пазарна) или времето на подаването ѝ, като в този случай 

ще е налице частично изпълнение с еднакъв процент на удовлетворяване на 

поръчките на всички класирани участници. Единствено разпределението на 

допълнително по 1 акция ще се осъществява на база най-голям остатък, а при поръчки 
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с еднакъв остатък – и на база време на въвеждане на съответните поръчки с еднакъв 

остатък.  

 

Описание на метода на най-големия остатък можете да намерите на следния линк: 

https://download.bse-sofia.bg/BSE-

Rules/BEAM/IPO_Auction_description_largest_remainder_method.pdf  

▪ 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 пазар BEAM, организиран от 

„Българска Фондова Борса“ АД след успешното приключване на предлагането. 

▪ Ориентировъчният срок за старт на търговията с акциите, придобити в рамките 

на аукциона, е около 1 месец след приключването му. 
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