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Обратно към статията

"Свинекомплекс - Николово" набира 1 млн. лв. през
борсата
Компанията ще издаде варанти, а плановете са част от книжата да се раздадат
на мениджмънта
От Весела Николаева
7 януари 2014

"Свинекомплекс - Николово" смята да стимулира мениджърите си да работят за по-добри
резултати, като им раздаде ценни книжа. Компанията обяви, че издава нова емисия варанти
(книжа, срещу които може да се купят акции на определена цена), с която може да набере
над 1 млн. лв. Част от книжата ще бъдат разпределени между висшия и средния
мениджмънт, които след това могат да търгуват с тях на Българската фондова борса. Това
стана ясно от думите на Илиян Скарлатов, управляващ партньор в ManeCapital, което е
мениджър на емисията варанти.
Записването
Общо издадените книжа са 2.625 млн. броя, а номиналът на всяка от тях е 0.41 лв. Ако
всички бъдат записани, компанията ще набере 1.08 млн. лв. Поне 10% от варантите трябва
да бъдат записани, за да се счита емисията за успешна. Правата за записването им ще бъдат
разпределени между досегашните акционери в компанията, които могат да ги използват
или за придобиване на варанти след плащане на емисионната цена, или да ги продадат през
фондовата борса. Едно право ще може да се използва за записване на една нова ценна
книга. Поръчките за записването се подават в инвестиционния посредник "Д.И.С.Л
Секюритис".
По думите на Илиян Скарлатов пускането на емисия варанти е етап от промените в
"Свинекомплекс - Николово", започнали със смяната на собствеността в средата на миналата
година. Скарлатов посочи, че предстоят и инвестиции и развитие на свинекомплекса, който
се намира край Русе. През май регистрираното в Люксембург дружество Westpark Financial
Group купи 96.4% от капитала на свинекомплекса , а продавачи бяха мажоритарният
акционер "Лаудис интернационал" и по-малкият КНТ. Според последни данни от Търговския
регистър основните акционери в компанията са Westpark Financial Group (32.28%), "Пимаро
България" (32%) и "Хайбрид" (32.16%).
Слаба борсова активност
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Акциите на "Свинекомплекс - Николово" се търгуват на алтернативния пазар на Българската
фондова борса, където са регистрирани емисиите с малко сделки. Последната им цена е
3.06 лв. След смяната на собствеността компанията направи увеличение на капитала, но със
собствени средства от резерви. Издаването на варантите ще е първият опит за набиране на
пари от инвеститори – възможно е те да бъдат записани изцяло от тримата основни
акционери, но ако се включат и външни участници, предлагането ще е показателно и за
общите настроения на фондовия пазар, и за нагласите към компанията след смяната на
собствеността.
Според отчета за деветмесечието на 2013 г. "Свинекомплекс - Николово" има 8 хил. лв.
консолидирана печалба при 326 хил. година по-рано. Общите приходи са спаднали от 11.4
млн. лв. на 8.2 млн. лв. към края на септември. Основната причина е спад в продажбите на
продукция. Почти няма промяна в размера на задълженията и дългосрочните са 1.6 млн. лв.
заедно с 2.5 млн. лв. текущи.
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