
 

 
Подаване на заявка за участие в публичното предлагане на акции на  
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ посредством мобилната апликация на  

платформата Karoll Broker 
 

 Заявка за акциите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ чрез мобилното приложение на 
електронната платформа Karoll Broker за търговия на Българска Фондова Борса ще може да се 
направи след като емисията WIN1 стане активна, а именно от 9:00 часа на 06-юни-2022 година, като 
ще могат да се подават поръчки тип „лимитирана“, съдържаща бройка по цена 1,05 лева/акция или 
тип „пазарна“, съдържаща брой акции, които в крайна сметка също ще се изпълнят на предварително 
определената единна цена от 1,05 лева/акция. Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени след 
14:00 часа на 06-юни-2022 година, а в случай че търсенето надвишава предложеното количество от 5 
588 000 акции, то заявките се класират пропорционално на общо заявените количества спрямо 
предлаганите без значение от времето на тяхното подаване.  

За да подадете поръчка чрез мобилното приложение Karoll Broker, моля следвайте посочените по-
долу стъпки: 

1. Изтеглете мобилното приложение от Google Play Store или от Арр Store. За целта в полето за 
търсене следва да напишете Karoll Broker. 

2. Вход в приложението. В предходен имейл от нас сте получили потребителско име, парола и 
контролен код за достъп, които следва да въведете при влизане в мобилната апликация. При вход в 
приложението следва да изпишете Вашето „Потребителско име“ с главна буква “K” на латиница, 
следвана от нула и други цифри. 

 
 

3. Добавете емисията „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ от меню „Kотировки“ чрез бутон „+“, 
намиращ се в горния десен ъгъл и изпишете Уебит или борсовия код на дружеството WIN1 в 
полето за търсене. Маркирайте реда с емисията и изберете бутон „Добави“. Емисията ще е 
налична за търсене след 18:00 часа на 03-юни-2022 година. 
 



 

    
 

     
 

4. Нова поръчка. Кликнете върху добавената емисия в меню „Котировки“, за да отворите 
допълнително меню Уебит Инвестмънт и изберете опцията „Нова поръчка“ 
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4.1. Променете тип на поръчката на Тип „Маркет“ /тоест „пазарна“/ и въведете желаното от 
Вас количество акции. Маркирайте бутона „Подпиши декларация“. По подразбиране 
валидността на поръчката е за съответния ден. Ако подавате поръчката преди 06.06.2022 
година, следва да изберете валидност 06.06.2022 година  след което натиснете върху бутона 
„КУПУВА“ 
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4.2. Променете тип на поръчката на Тип „Лимитирана“ и въведете желаното от Вас количество 
акции, а в полето Цена запишете 1,05. Маркирайте бутона „Подпиши декларация“. По 
подразбиране валидността на поръчката е за съответния ден. Ако подавате поръчката преди 
06.06.2022 година, следва да изберете валидност 06.06.2022 година  след което натиснете 
върху бутона „КУПУВА“ 

 

 
 

4.3. След успешно въвеждане на поръчката ще получите съобщение „Успех! Поръчката за 
покупка на Х бр. WIN1 е направена успешно.“  

4.4. Можете да редактирате или отмените вече направени и неизпълнени заявки от меню 
„Поръчки“. 
 

 В случай че въвеждате лимитирани заявки, то те следва да са на цена между от 1.05 лв/акция 
Всички заявки на различна от тази цена ще бъдат служебно декласирани и изтривани от БФБ.  

 Публичното предлагане приключва в 14:00 на 06-юни-2022 година всички участници с 
класирани поръчки ще получат съобщение по имейл за закупените от тях акции до края на 07-юни-
2022 година. Известие за сключена сделка ще може да бъде видяно и в меню „Портфейл“ > подменю 
„Сделки“ до края на 06-юни-2022 година. 

 Акциите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ще са налични за вторична търговия на БФБ 
приблизително месец след провеждане на аукциона и след тяхната успешна регистрация в Търговски 
Регистър и Централен Депозитар АД. 

 
За допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашия екип на 

email: broker@karoll.bg или телефон 02/ 4008 250. 
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