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ISIN BG11ELLO AT1 5
В съответствие с Регламент (EО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно
прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез
препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами,
Регламент (ЕС) № 486/2012 на Комисията от 30 март 2012 година за изменение на Регламент
(ЕО) № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект,
резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискванията за оповестяване,
Регламент (ЕС) №862/2012 на Комисията от 4 Юни 2012 година за изменение на Регламент
(ЕС) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект,
информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими
счетоводители или одитори
и
Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. изм. –
ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.)
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КОМИСИЯТА
ЗА
ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Е
ПОТВЪРДИЛА
ПРОСПЕКТА
С РЕШЕНИЕ № 581-E 2017 г., КАТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА
ПРЕДСТАВЕНАТА В НЕГО ИНФОРМАЦИЯ.
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РАЗДЕЛ А — ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Елемент

Оповестяване
Настоящото Резюме следва да се възприема като въведение към Проспекта.

А.1

А.2

Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на
целия Проспект от инвеститора.
Когато е заведен иск във връзка със съдържащата се в Проспекта информация, ищецът
инвеститор може, съгласно съответното национално законодателство, да поеме разноските във
връзка с превода на Проспекта преди началото на съдебното производство.
Носят гражданска отговорност само тези лица, които са изготвили Резюмето, включително негов
превод, в случай че то е подвеждащо, неточно, несъответстващо на останалите части на
Проспекта или, четено заедно с другите части на Проспекта, не предоставя ключовата
информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират
в такива ценни книжа.
Емитентът не предвижда използване на настоящия Проспект за допускане до търговия на
акциите на Дружеството до търговия на регулиран пазар за последваща препродажба или
окончателно пласиране на ценни книжа, осъществени от финансови посредници, доколкото към
датата на Проспекта на Емитента не са известни намерения на досегашните акционери за
продажба на определени количества акции при вторичната търговия с акциите на Дружеството,
във връзка с които съответно да са ангажирани финансови посредници.

РАЗДЕЛ Б — ЕМИТЕНТЪТ И ВСЕКИ ГАРАНТ
Елемен
т
Б.1

Б.2

Б.3

Б.4а

Оповестяване
Наименованието на Емитента е „Спарки Елтос” АД
Наименованието на дружеството е „Спарки Елтос“ АД. Съгласно чл.2, ал. 1 от Устава, името на
дружеството се изписва на латиница по следния начин: SPARKY ELTOS AG.
„Спарки Елтос“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Република България, което
осъществява своята дейност съгласно българското законодателство.
„Спарки Елтос“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на ЗППЦК.
Първоначалната регистрация на Дружеството е в Търговския регистър, воден от Ловешки окръжен
съд по фирмено дело № 37/1989 г.
„Спарки Елтос“ АД е вписано в Търговския регистър на Ловешки окръжен съд като акционерно
дружество под №37/03.05.2015 г. по описа на Ловешки окръжен съд.
Единният идентификационен номер на код на Дружеството е 820147084.
Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
„Спарки Елтос“ АД е публично акционерно дружество, създадено след преобразуването на
държавна фирма (ДФ) „Елтос“ във фирма „Елтос“ ЕАД. На 30.12.1996 г. е вписана промяна в
наименованието на Дружеството от „Елтос“ ЕАД на „Спарки Елтос“ АД.
Седалището и адресът на управление на Емитента е Република България, гр. Ловеч 5500, ул.
„Кубрат“ №9. На същия адрес се намира и централният офис на компанията. Това е и официалният
бизнес адрес за кореспонденция с дружеството.
„Спарки Елтос“ АД е с предмет на дейност: научно-приложна, проектоконструкторска, търговска,
посредническа, представителна и производствена дейност в областта на електроинструменти и
двигатели за електронни инструменти, специални инструменти и колектори.
„Спарки Елтос“ АД притежава две дъщерни компании, заедно те образуват икономическа група. В
същото време „Спарки Елтос“ АД е част от Групата на мажоритарния си акционер „Спраки Груп“
АД. Към датата на настоящият проспект „Спарки Груп“ АД притежава контролни участия и в други
дружества.
Основната стратегическа цел на Емитента е да поддържа своята лидерска позиция на пазара на
електроинструменти в България и да продължава да увеличава продажбите си на българския и на
международния пазари чрез:

Непрекъснато подобряване на качеството;

Повишаване на ефективността на производството и рентабилността на продажбите;

Разширяване на продуктовата гама.
Непрекъснато подобряване на качеството
Групата оперира в динамичен пазар, който изисква високо качество, надеждност и
ремонтопригодност на произвежданите електроинструменти. Потребителските очаквания към
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новите изделия са нови функции, ниско тегло, увеличена мощност, удобство за работа и
конкурентна
цена.
Същевременно,
нарастването
на
търсенето
на
професионални
електроинструменти във връзка със строителната индустрия води до по-високи изисквания към тях
по отношение на качеството, производителността и издръжливостта на произвежданите изделия.
Дружеството разполага със собствено развойно звено и изпитателна лаборатория, чиято основна
задача е да разработва и внедрява нови модели и непрекъснато да подобрява качеството и
функционалността на съществуващите, като следи какви са изискванията на пазара и най-новите
тенденции в производството на електроинструменти.
Повишаване на ефективността на производството и рентабилността на продажбите
Емитентът вярва, че извършените задълбчени пазарни проучвания и произвеждането на
продукцията си съобразно специфичните потребности на определения пазар са в основата на
успешните продажби в над 70 страни. Това многообразие на пазарите позволява по-висока
оптимизация, а от там и ефективност на производството.
В отговор на постоянно увеличаващите се производствени разходи, в това число цени на
материали, електричество, горива и транспорт, Дружеството предприема мерки за оптимизация на
производството
с
акцент
върху
по-рентабилните
професионални
електроинструменти,
включително и акумулаторните професионални електроинструменти с литиево-йонни батерии.
Тази стратегия дава увереност на Емитента, че ще успее да поддържа в относително непроменени
граници себестойността на изделията и увеличаване обема на продажбите да подобрява
рентабилността в абсолютни измерения.
Разширяване на продуктовата гама
В отговор на непрекъснато променящите се нужди на пазара и увеличаващата се конкуренция
основна цел в маркетинвоговата стратегия на Емитента е разработването и внедряването на нови
продукти в кратки срокове.
Дружеството възнамерява да насочи инвестициите си към ново оборудване, което ще увеличи
производителността на труда и замени част от остарялото оборудване с нови по-производителни
машини с цифрово-програмно управление и по-ниска консумация на електрическа енергия.
Въпреки увеличаващите се цени на материалите, електричеството, горивата, транспорта и др., с
мерки на оптимизация на производство с акцент върху по-рентабилните професионални
електроинструменти, Емитентът е в състояние да запази себестойността на изделията и да
увеличава обема на продажбите и рентабилността в абсолютни измерения.

Б.5

Емитентът притежава две дъщерни компании, заедно те образуват икономическа група. В същото
време „Спарки Елтос“ АД е част от Групата на мажоритарния си акционер „Спраки Груп“ АД. Към
датата на настоящият проспект „Спарки Груп“ АД притежава контролни участия и в други
дружества. В този смисъл „Спраки Елтос“ АД не е единствен актив в Бизнес структурата в групата
на „Спарки Груп“ АД.
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Акционерна структура

Б.6

Брой
Дял от
акции
капитала
11 625 144 69.46 %

Акционер

Седалище

Спарки Груп АД
Универсален Пенсионен Фонд –
Бъдеще
Leo Overseas LTD

София, бул.“Първа българска армия“ 18
София,
Община
Средец,
бул.“Цар
625 427
Освободител“
27 Gregory Afxentiou, Larnaca, Cyprus
545 940

3.74 %

ДФ „Конкорд Фонд – 2 акции“

София, бул.“Тодор Александров“ 14

496 234

2.97 %

ДФ Профит

София, бул.“Тодор Александров“ 141

312 951

1.87 %

ДФ Престиж
ДФ „Стандарт Инвестмънт
Високодоходен“
УПФ „ЦКБ-СИЛА“

София, бул.“Тодор Александров“ 141

241 937

1.45 %

София, жк Яворов

200 955

1.20 %

София, бул.“Цариградско шосе“

182 209

1.09 %

Други юридически лица

891 116

5.32 %

Други физически лица

1 613 407

9.64 %

ОБЩО

16,735,320 100.00%

3.26 %

Мажоритарен акционер в Емитента е „Спарки Груп“ АД. „Спарки Груп“ АД е холдингово дружество,
регистрирано в Република България, което осъществява своята дейност съгласно българското
законодателство. „Спраки Груп“ АД към 3.02.2017 г. притежава контролно участие от 69,46% от
всички акции на "Спарки Елтос" АД.
„Спарки Груп“ АД е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на
Република България с ЕИК 130938295, със седалище и адрес на управление: гр София, 1220, ж-к
Орландовци, бул. „Първа Българска Армия“ №18. Регистрираният капитал на дружеството е 50,000
лв., разпределен в 100 броя поименни акции с номинална стойност 500 лв. всяка.
Мажоритарният акционер не притежава различни права на глас.
„Акционери в „Спарки Груп“ АД са Станислав Петков и Петър Бабурков, граждани на Федерална
Република Германия, със служебен адрес в гр. София, 1220, ж-к Орландовци, бул. „Първа
Българска Армия“ № 18, като всеки от тях притежава по 50 броя акции с номинална стойност 500
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лв. всяка една или по 50.00% от капитала на „Спарки Груп“ АД.
Видно от посоченото по-горе, към датата на настоящия проспект има две лица, които притежават
непряко дялово участие в размер от 5 или повече на сто от акциите с право на глас в общото
събрание на Емитента, а именно Станислав Петков и Петър Бабурков. Същите не осъществяват
контрол върху Емитента по смисъла на пар. 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.“
Освен горепосочените лица, на Емитента не са известни други физически или юридически лица,
които да притежават пряко или непряко в хипотезите на чл. 146 от ЗППЦК дялово участие в
размер от 5 или повече на сто от акциите с право на глас в общото събрание на Емитента.
„Спарки Елтос“ АД няма договорености с други лица, нито са му известни такива договорености,
действието на които може да доведе до бъдеща промяна в контрола на дружеството.
Б.7

В следващите таблици са представени основни ключови показатели от одитираните годишни
консолидирани финансови отчети на „Спарки Елтос“ АД за периода 2013 – 2015 г., както и от
междинните неодитирани финансови отчети към 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г., на консолидирана
база. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите международни счетоводни
стандарти. Годишната финансова информация е представена на база на одитираните
консолидирани финансови отчети на групата Спарки Елтос.
Данни от консолидирани отчети на Спарки Елтос АД:
Отчетен период

ПОКАЗАТЕЛ
(хил. лв.)
Общо приходи от оперативна дейност
Финансови приходи
Печалба/Загуба от инвестиции, отчитани
по метода на собствения капитал
Приходи от операции с финансови
инструменти
Общо приходи за периода
Разходи за оперативна дейност

2013

2014

2015

Ръст

31.12.2015

31.12.2016

Ръст*

55 405

47 224

56 048

18,69%

54 747

25 786

-53,99%

867

652

257

-60,58%

614

166

-35,41%

59

-7

-

0,00%

-

-

0,00%

129

149

170

14,09%

170

-

100,00%

56 460

48 018

56 475

17,61%

55 531

25 952

-54,05%

-59 594

-55 750

-62 504

12,11%

-61 260

-39 516

-36,78%

Финансови разходи

-4 751

-7 086

-6 700

-5,45%

-6 622

-5 167

-22,88%

Разходи за данъци

-1 020

492

130

-73,58%

223

41

-68,46%

Печалба/загуба за годината

-8 905

-14 326

-12 599

-12,06%

-12 128

-18 690

48,35%

-0,53

-0,86

-0,75

-12,79%

-0,72

-1,12

49,33%

1,96%

139 460

130 945

-5,42%
-4,84%

Нетна печалба/загуба на акция (лв.)
Сума на активите в т.ч.

140 900

135 781

138 449

Нетекущи активи

66 131

62 602

67 959

8,56%

68 519

64 667

Текущи активи

74 769

73 179

70 490

-3,67%

70 941

66 278

-5,98%

Общо пасиви

76 505

86 164

101 819

18,17%

102 135

112 909

10,89%

Нетекущи пасиви

41 433

29 498

56 342

91,00%

57 271

73 669

30,75%

Текущи пасиви

35 072

56 666

45 477

-19,75%

44 864

39 240

-13,71%

Собствен капитал

64 395

49 617

36 630

-26,17%

37 325

18 036

-50,76%

Акционерен капитал**

16 735

16 735

16 735

0,00%

16 735

16 735

0,00%

Брой акции (хил. бр.)

16 735
320

16 735
320

16 735
320

0,00%

16 735 320

16 735 320

0,00%

*Ръстът на балансовите позиции за периода завършващ на 31.12.2016 г. е изчислен спрямо
стойностите към 31.12.2015 г.
** Сумата на акционерния капитал е намалена със стойността на притежаваните от дъщерните
дружества акции
Съгласно междинния консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г., консолидираните приходи от
оперативна дейност на „Спарки Елтос“ АД намаляват с 53,99% спрямо 31.12.2015 г., достигайки до
25,786 хил. лв.
„Спарки Елтос“ АД отчита към 31 декември 2016 г. нетен консолидиран резултат в размер на
18,690 хил. лв. загуба, спрямо загуба от 12,128 хил. лв. за същия период на 2015 г.
Консолидираните активи на Емитента към 31.12.2016 г. намаляват с 7,504 хил. лв. спрямо
31.12.2015 г. като към 31.12.2016 г. са в размер на 130,945 хил. лв.
По-долу са представени ключови данни за основните бизнес направления на „Спарки Елтос“ АД,
характерни за развитието на Групата в исторически план. Емитентът притежава две дъщерни
дружества, а именно „Спарки Трейдинг“ ЕООД и „Sparky Power Tools“ Gmbh.
www.sparky.bg
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В таблицата по-долу са поместени данни от годишните одитирани финансови отчети на „Спарки
Трейдинг“ ЕООД за 2013, 2014, 2015 г., както и междинният неодитиран финансов отчет на
дружеството към 31.12.2016 г.
Финансови данни на дъщерното дружество «Спарки Трейдинг“ ЕООД:
Спарки Трейдинг ЕООД
ПОКАЗАТЕЛ
(хил.лв.)

2013

2014

35 135

26 526

72

71

Общо приходи за периода

35 207

26 597

Разходи за оперативна дейност

-2 232

-1 927

Финансови разходи

-1 080

-1 338

-

-7

-3 312

-3 272

-32
187

-24
079

-292

-754

Сума на активите в т.ч.
Нетекущи активи

25 573
5 202

26 408
5 142

Текущи активи

20 371

21 266

Общо пасиви в т.ч.
Нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Собствен капитал

25 361
15 926
9 435
212

26 950
10 728
16 222
-542

Приходи от продажби
Финансови приходи

Разходи за данъци
Общо разходи за периода
Себестойност на продадените стоки
Печалба/Загуба за годината

Отчетен период
31.12.201
2015
Ръст
6
17 520
7 373
33,95%
141 98,59%
150
17 661
7 523
33,60%
-1 667
-1 286
13,49%
-677
-580
49,40%
-2
71,43%
-2 346
-1 866
28,30%
-15
-6 055
806 34,36%
-491
-398
34,88%
26 346 -0,23%
23 707
8 608 67,41%
8 599
17 738
15 108
16,59%
1,59%
27 379
25 138
11 016
2,68%
10 989
16 363
0,87%
14 149
-1 033 90,59%
-1 431

Ръст
-57,92%
6,38%
-57,40%
-22,86%
-14,33%
100,00%
-20,46%
-61,69%
-18,94%
-10,02%
-0,10%
-14,83%
-8,19%
-0,25%
-13,53%
38,53%

*Ръстът на балансовите позиции за периода, завършващ на 31.12.2016 г. е изчислен спрямо
стойностите към 31.12.2015 г.
Финансови данни на дъщерното дружество „Sparky Power Tools“ GmbH:
Sparky Power Tools GmbH Berlin
ПОКАЗАТЕЛ

Отчетен период

(хил.лв.)

2013

2014

2015

Нетни приходи от продажби

9 001

7 561

6 605

-12,64%

Финансови приходи
Административни разходи
Обезценка на репутация

Ръст

31.12.2016

Ръст

3 681

-44,27%

123

147

33

-77,55%

6

-81,82%

-7 123

-7 610

-5 948

-21,84%

-6 063

1,93%

-374

-1 174

-685

-41,65%

-

n/a

-1 144

-2 466

-2 476

0,41%

-1 168

-52,83%

-663

546

137

-74,91%

76

-44,53%

-180

-2 996

-2 333

-22,13%

-3 468

48,65%

25 582 29 904 16 157

-45,97%

12 255

-24,15%

1 193

-36,84%

1 287

7,88%

Текущи активи

22 621 28 015 14 964

-46,59%

10 968

-26,70%

Сума на пасивите в т.ч.

19 359 27 126 16 100

-40,65%

15 570

-3,29%
-15,23%

Финансови разходи
Нетни разходи за данъци
Печалба/Загуба за годината
Сума на активите в т.ч.
Нетекущи активи

Нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Собствен капитал

2 961

5 465

1 889

3 579

-7,59%

3 034

13 894 23 253 12 521

-46,15%

12 536

0,12%

-97,95%

-3 315

-5915,79%

6 224

3 873
2 779

57

*Ръстът на балансовите позиции за периода, завършващ на 31.12.2016 г. е изчислен спрямо
стойностите към 31.12.2015 г.
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Б.8
Б.9

Дружеството не е изготвяло и предоставяло проформа информация.
Емитентът не е изготвял прогнози или оценки на печалбата.
В одиторските доклади, съдържащи се в одитираните годишни консолидирани финансови отчети
на „Спраки Елотс“ АД за 2013, 2014 и 2015 г., одиторите на дружеството изразяват следните
мнения:
Мнение от одиторския доклад към годишния финансов отчет за 2013 г.
Мнение:
„По наше мнение консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото
състояние на Спарки Елтос АД и неговити дъщерни дружества към 31 декември 2013 г., както и за
неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, приключваща на
тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и
българското законодателство.“
Параграф за обръщаме внимание:
„1. Групата отчита загуба за 2013 г. в размер на 8 905 хил. лв. и краткосрочни заеми в размер на
на 17 095 хил. лв. към 31.12.2013 г. Ръководството е предприело мерки за подобряване на
финансовото състояние на Групата, както е оповестено в Пояснение 2 „Основа за изготвяне на
консолидирания финансов отчет“ от консолидирания финансов отчет.
2. Както е оповестено в пояснение 9 „Материални запаси“ към консолидирания финансов отчет,
Групата е извършила тестове за обезценка на материални запаси към 31.12.2013 г., които са
базирани на значителни преценки, допускания и несигурни бъдещи събития. В следствие на
извършените тестове, Групата е отчела разход за обезценка на материални запаси в рзамер на
1 675 хил. лв. за 2013 г. Ръководството на групата счита, че нетната реализируема стойност на
материали, стоки и продукция е по-висока от балансовата им стойност и не се налага
допълнителна обезценка.
Нашето мнение не е модифицирано във връзка с тези въпроси.“
Мнение от одиторския доклад към годишния финансов отчет за 2014 г.

Б.10

Мнение:
„По наше мнение консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото
състояние на дружеството Спарки Елтос АД и неговите дъщерни дружества към 31 декември 2014
г., както и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината,
приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане,
приети от ЕС и българското законодателство.
Параграф за обръщане на внимание
Обръщаме внимание на:
1.

Както е оповестено в Пояснение 2 „Основа за изготвяне на консолидирания финансов
отчет“ от настоящия консолидиран финансов отчет, Групата отчита загуба за периода в
размер на 14 236 хил. лв. и краткосрочни получени заеми към 31.12.2014 г. в размер на
32 713 хил. лв. Ръководството е предприело мерки за подобряване на финансовото
състояние, в това число е разсрочило задълженията си към УниКредит Булбанк АД по
Договор за банков револвиращ
кредит №1170 и е в процес на разсрочване на
задълженията си към Банка ДСК АД, както и е сключило на 20.03.2015 г. договор за
синдикиран кредитен ангажимент с Международна инвестиционна банка и Българска
банка за развитие АД.

2.

Пояснения 9 „Материални запаси“ към консолидирания финансов отчет, в което е
оповестено, че към 31.12.2014 г. Групата отчита натрупана обезценка на материални
запаси в размер на 6 045 хил. лв. и е извършило тестове за обезценка на материални
запаси към 31.12.2014 г., базирани на значителни преценки, допускания и несигурни
бъдещи събития. В следствие на извършените тестове, Групата счита, че нетната
реализируема стойност на материалните запаси е по-висока от балансовата им стойност и
не се налага допълнителна обезценка.

3.

Както е оповестено в пояснение 37 „Цели и политики на Ръководството по отношение
управление на риска“ в частта кредитен риск към консолидирания финансов отчет, сумата
на необезценените търговски и други вземания е 20 929 хил. лв. към 31.12.2014 г.
Ръководството на Групата счита, че всички тези финансови активи, които не са били
обезценявани или са с настъпил падеж, са финансови активи с добра кредитна оценка.
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Нашето мнение не е модифицирано във връзка с тези въпроси.“

Мнение от одиторския доклад към годишния финансов отчет за 2015 г.
Мнение:
„По наше мнение консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото
състояние на дружеството Спраки Елтос АД и неговите дъщерни дружества към 31 декември 2015
г., както и за неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината,
приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане,
приети от ЕС и българското законодателство.“
Параграф за обръщане на внимание:
„Обръщаме внимание на:
1. Както е оповестено в Пояснение 2, „Основа за изготвяне на консолидирания финансов отчет“ от
настоящия консолидиран финансов отчет, групата отчита загуба за периода в размер на 12 599
хил. лв., отрицателен паричен поток от оперативна дейност в размер на 3 611 хил. лв. и
краткосрочни получени заеми към 31.12.2015 г. в размер на 19 939 хил. лв. Ръководството е
предприело мерки за подобряване на финансовото състояние, в това число е разсрочило
задълженията си по Договор за банков кредит № 813, предоставен от Българска банка за развитие
АД.
2. Пояснения 9 „Материални запаси“ към консолидирания финансов отчет, в което е оповестено,
че към 31.12.2015 г. Групата отчита натрупана обезценка на материални запаси в размер на 5 840
хил. лв. и е извършило тестове за обезценка на материални запаси към 31.12.2015 г., базирани на
значителни преценки, допускания и несигурни бъдещи събития. В следствие на извършените
тестове, Групата счита, че нетната реализируема стойност на материалните запаси е по-висока от
балансовата им стойност и не се налага допълнителна обезценка. Тази преценка на ръководството
е подкрепена и от независима оценка, изготвена от външен оценител.
3. Както е оповестено в пояснение 37 „Цели и политики на Ръководството по отношение
управление на риска“ в частта кредитен риск към консолидирания финансов отчет, сумата на
необезценените търговски и други вземания е 20 142 хил. лв. към 31.12.2015 г. Ръководството на
Групата счита, че всички тези финансови активи, които не са били обезценявани или са с
настъпил падеж, са финансови активи с добра кредитна оценка.

Б.11

Нашето мнение не е модифицирано във връзка с тези въпроси.“
Според оценката на управителния орган на Емитента, оборотният капитал на „Спарки Елтос“ АД е
напълно достатъчен за покриване на настоящите нужди на Дружеството.

РАЗДЕЛ В — ЦЕННИ КНИЖА
Елемент

Оповестяване

В.1

Предмет на публично предлагане са 33 470 640 (тридесет и три милиона четиристотин и
седемдесет хиляди шестотин и четиридесет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно
прехвърляеми акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на
дивидент и право на ликвидационен дял. Номиналната стойност на акциите е 1 (един) лев всяка
една.
Всички акции са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. Акциите са
от същия вид и клас, като вече издадените акции от капитала на Дружеството с ISIN код
BG11ELLOAT15.

В.2

В.3
В.4

В.5

Емисията акции за увеличение на капитала на „Спарки Елтос“ АД е деноминирана в български
лева (BGN).
Капиталът на дружеството е разпределен в 16 735 320 броя обикновени поименни безналични
акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 лев.. Всички акции от капитала са
заплатени.
Всички акции са от един и същи клас и дават еднакви права на своите притежатели. Акциите са
от същия вид и клас, както вече издадените акции от капитала на дружеството.
Ограничения върху прехвърляемостта на акциите в Република България: Акциите от
настоящата емисия могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на
притежателя им и по реда, предвиден в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и
подзаконовите нормативни актове към него, Правилника за дейността на БФБ – София АД и

www.sparky.bg

8

РЕЗЮМЕ
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Правилника на Централен депозитар АД.

Акциите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, с ISIN код BG11ELLOAT15 не са допуснати до търговия на друг
регулиран пазар освен на БФБ – София АД.

В.6

В съответствие с изискванията на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК, в 7-дневен срок от вписване на
увеличението на капитала в търговския регистър, представляващият емитента СПАРКИ ЕЛТОС АД
ще подаде в КФН заявление за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията
за финансов надзор на новата емисия акции.
В 7-дневен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН (съответно от
получаване на решението на КФН за вписване на емисията), СПАРКИ ЕЛТОС АД ще подаде
заявление до БФБ-София АД за допускане на емисията до търговия на регулирания пазар.
Няма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия клас, която да се организира
едновременно с настоящото публично предлагане или за която ще се изисква приемане за
търговия на БФБ-София АД.

В.7

Политиката на дружеството по отношение на разпределянето на дивиденти е съобразена с
изискванията на действащата нормативна уредба в страната и на Устава на Спарки Елтос АД,
който не съдържа никакви ограничения относно разпределянето на дивидент по отношение на
никой от акционерите.
В периода обхванат от историческата финансова информация дружеството не е разпределяло
дивиденти.

РАЗДЕЛ Г — РИСКОВЕ
Елемент

Изискване за оповестяване
Влияние на международната среда
През последните няколко години икономисти от различни държави се обединяват около тезата, че
просперитета на световната икономика зависи от всички големи, както и от все по-голям брой
развиващи се и по-малки участници. Въпросите относно застаряващото население във всички
части на света, нестабилността в цените на енергийните и селскостопанските продукти,
неравностойното разпределение на доходите между членовете на населението и риска от
систематични глобални финансови колебания, залягат като основни теми за дискусии на
множество международни форуми. Тези тенденции са неразривно свързани и с Българската
макроикономическа среда и неизменно влияят върху резултатите на местните компании и тяхното
бъдещо развитие.
Съществува риск от концентрация, който представлява възможността Дружеството да понесе
загуба поради съсредоточаване на финансови ресурси в бизнес сектор или свързани лица. Този
риск се изразява във възможонстта инвестираните средства да не се възвърнат в пълен размер,
поради рецесия в бизнесе в, който е инвестирано.

Г.1

Макроикономически риск
На своето заседание по паричната политика, проведено на 8 септември 2016 г. Управителният
съвет на Европейската централна банка направи оценка на данните за икономиката и финансите,
предоставени след неговото заседание през юли, и обсъди новите макроикономически прогнози
на експертите от ЕЦБ за еврозоната. Управителният съвет продължава да очаква БВП в реално
изражение да нараства с умерен, но устойчив темп, а инфлацията в еврозоната да се повишава
постепенно през следващите месеци в съответствие с темпа, заложен в прогнозите на експертите
от юни 2016 г. В обобщение, макар наличните досега данни да сочат, че икономиката на
еврозоната остава устойчива спрямо продължаващата икономическа и политическа несигурност в
света, рисковете от надценяване на базисния сценарий се запазват.
Политически риск
Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството или от внезапна промяна в
неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени
в стопанското законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански
субекти да се промени негативно, a инвеститорите да понесат загуби.
Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажиментите
за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството й на равноправен
член на ЕС, повишаване на социалната стабилност и ограничаване на неефективните разходи.
Безработица
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В страните с пазарна икономика безработицата е призната за социален риск по повод на труда.
Като обществено оценен риск, безработицата подлежи на задължително обществено осигуряване
и обещетяване при определени условия. Цялостната дейност по формирането и провеждането на
държавната политика по социалното осигуряване на безработицата, както и насърчаването и
подпомагането на безработните лица, при търсенето и започване на работа и/или друг тип
икономическа дейност, дава съдържанието на процеса на управлението на този социален риск.
Според данни от „Националния Статистически Институт“ нивото на безработица на годишна база
за 2014 г. е било 11.4%, а според публикуваните годишни данни за 2015 г. коефициентът на
безработица в България е 9,1%.
Кредитен риск на държавата
Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международните кредитни рейтинги
на дадена страна. Ниските кредитни рейтинги на страната могат да доведат до по-високи лихвени
нива, по-тежки условия на финансиране на икономическите субекти, в това число и на Емитента.
На 02.12.2016 г. международната кредитна агенция S&P Global ratings потвърди дългосрочния и
краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута от BB+/B със
стабилна перспектива. Оценката за рейтинга е подкрепена от мерените нива на правителствения
дълг и намалението на външната задлъжнялост. Относително ниското равнище на БВП на глава от
населението и слабата институционална среда са отбелязани като ограничаващи оценката за
рейтинга. Агенцията отбелязва, че през 2016 г. икономическото възстановяване на страната се е
ускорило заедно с подобрението на пазара на труда, свиването на бюджетния дефицит и
излишъка по текущата сметка. Тези подобрения биха могли да бъдат повлияни неблагоприятно от
нарасналата политическа нестабилност след оставката на правителството, като затруднят
икономическото възстановяване или да доведат до разхлабване на фискалната позиция.
Стабилната перспектива в оценката на рейтинга отразява, от една страна, баланса между
запазената фискална гъвкавост на страната, с нисък правителствен дълг и продължаващото
икономическо възстановяване, а от друга страна – възможна фискална и икономическа
несигурност, които могат да произлязат от текущата политическа ситуация.
Инфлационен риск
Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се
обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.
По данни на НСИ индексът на потребителските цени за юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. е 101.0 %,
т.е. месечната инфлация е 1.0 %. Инфлацията от началото на годината (юли 2016 г. спрямо
декември 2015 г.) е минус 0.2 %, а годишната инфлация за юли 2016 г. спрямо юли 2015 г. е
минус 0.2 %. Средногодишната инфлация за периода август 2015 – юли 2016 г. спрямо периода
август 2014 - юли 2015 г. е минус 0.8 %. По данни на НСИ хармонизираният индекс на
потребителските цени за юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. е 101.0 %, т.е. месечната инфлация е
1.0 %. Инфлацията от началото на годината (юли 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.4
%, а годишната инфлация за юли 2016 г. спрямо юли 2015 г. е минус 1.1%. Средногодишната
инфлация за периода август 2015 - юли 2016 г. спрямо периода август 2014 - юли 2015 г. е минус
1.3 %. Индексът на потребителските цени за август 2016 г. спрямо юли 2016 г. е 100.0 %, т.е.
месечната инфлация е 0.0 %. Инфлацията от началото на годината (август 2016 г. спрямо
декември 2015 г.) е минус 0.2 %, а годишната инфлация за август 2016 г. спрямо август 2015 г. е
минус 0.3 %. Средногодишната инфлация за периода септември 2015 - август 2016 г. спрямо
периода септември 2014 - август 2015 г. е минус 0.8 %.
Валутен риск
Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на
валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на
валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до
поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути. Валутният риск ще има влияния върху
компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от
лева и еврото. Тъй като съгласно действащото законодателство в страната българският лев е
фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е
длъжна да подържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на
банката, рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои
във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната.
Лихвен риск
Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива,
установени от финансовите институции на Република България. През февруари 2016 г. ЕЦБ прие
решение да даде нови стимули за финансовия сектор. На 10.03.2016 г. УС на ЕЦБ прие следните
решения:

Основният лихвен процент за рефинансиране на търговските банки се променя на 0 %.
Ефектът от това решение е по-скоро символичен, тъй като до този момент лихвеният
процент беше 0,05 %.

Депозитният лихвен процент се променя на -0,4 %, което означава, че за да депозират
излишните си в момента средства при ЕЦБ, търговските банки трябва да плащат повече.
Целта е банките да увеличат кредитирането, с което да се подкрепи икономическия ръст.

Стимули за кредитиране – ЕЦБ ще предоставя на банките кредити при 0% лихва през
следващите четири години. Освен това лихвата може да стане отрицателна и да достигне
до -0,4 %, ако банките кредитират бизнеса. Това означава, че ЕЦБ на практика ще плаща
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на търговските банки, за да взимат кредити от нея.
Програмата за изкупуване на корпоративен дълг се увеличава от 60 на 80 млрд. евро
месечно. Целта е в икономиката да се влеят свежи пари, с които да се преследват целите
за инфлацията в Еврозоната.
Ликвиден риск
Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с възможността за
липса на навременни и/или достатъчни налични средства за посрещане на всички текущи
задължения. Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на плащанията от страна
на длъжниците на дружеството, така и при не достатъчно ефективно управление на паричните
потоци от дейността на дружеството.
Нововъзникващи пазари
Инвеститорите на нововъзникващи пазари, какъвто е България, трябва да съзнават, че тези
пазари са обект на по-голям риск от този на по-развитите пазари. Освен това, неблагоприятното
политическо или икономическо развитие в други държави би могло да има значително негативно
влияние върху БВП на България, нейната външна търговия и икономика като цяло. Инвеститорите
трябва да проявяват особено внимание при оценката на съществуващите рискове и трябва да
вземат собствено решение дали при наличието на тези рискове, инвестирането в акциите на
Емитента е подходящо за тях.
Рискове, свързани с промени в нормативната уредба
Резултатите на Емитента могат да бъдат повлияни от промените в нормативната уредба.
Възможността от по-радикални промени в регулаторната рамка в България може да има
неблагоприятен ефект върху дейността на Емитента като цяло, оперативните й резултати, както и
финансовото й състояние.
Рискове, свързани с дейността и структурата на Емитента
Основаната дейност на „Спарки Елтос“ АД и дъщерните му дружества е научно-приложна,
проекто-конструкторска, търговска, посредническа, представителна и производствена дейност в
областта на електроинструменти, специални инструменти и двигатели за електронни инструменти,
специални инструменти и колектори. Продукцията на групата може да бъде разделена основно на
следните групи: бормашини, машини за шлифоване, перфоратори и специални инструменти. За
извършването на дейността на Емитента и дъщърните му дружества са необходими значителни по
размер средства и покриване на производствени и качествени стандарти. Емитентът има
значителна експозиция по привлечени банкови средства, които са необходими за поддържането
на производствения процес и обновяването на производствените технологии.
Зависимост от дистрибутори, доставчици и клиенти
Емитентът изнася продукцията си в повече от 70 държави и не съществува концентрация на
продажбите по отношение на един или група клиенти. Създадена е широка дистрибуторска мрежа
като само на територията на страната те са над 15.
Не съществува зависимост на „Спарки Елтос“ АД и по отношение на доставчици, тъй като
доставките на суровини и материали се извършват от множество доставчици. Дружеството
осигурява непрекъснатостта и независимостта на процеса чрез избор на няколко доставчика за
една и съща суровина. Най-големи доставчици на Дружеството със съответния процент от общите
суровини и материали са Okto 7-9%, Albis Plastic 3%, Hellenic Cables E.A. 3%, Schunk 2%, Reich
GmbH 2%, Marquardt 2%, Schmoz + Bickenbach 2%.
Зависимост от патенти, лицензи и сертификати
„Спарки Елтос“ АД е едиственият производител на електроинструменти в България. Продуктовата
структура на Емитента обхваща около 100 вида професионални електроинструменти, включително
различни модификации на бормашини, фрези и триони.
Производственият процес на дружеството включва механична обработка, леене на пластмаси и
матални сплави, производство на електродвигатели и монтаж, като същия е обект на строг
контрол за качество и контрол относно евентуално замърсяване на околната среда.
„Спарки Елтос“ АД притежава сертификат ISO 9001, който гарантира световен стандарт за
контрол на качество и респективно уважение към клиента. В качеството си на производител и
вносител на електроуреди, чието производство е свързано с опасни за околната среда отпадъци
от черни и цветни метали, „Спарки Елтос“ АД отделя изключително внимание и на безопасността
на труда и опазването на околната среда, атестат за което са получените сертификати OHSAS
18001 и ISO 14001.
Екологичен риск и нормативни задължения по опазване на околната среда
Производственият процес на СПАРКИ ЕЛТОС е обект на строг контрол за качество, съответствие с
нормативните изисквания и превенция относно евентуално замърсяване на околната среда.
Производственият процес включва механична обработка, леене на пластмаси и метални сплави,
производство на електродвигатели и монтаж, като всяка фаза е свързана с производство и
отделяне на опасни за околната среда отпадъци. За да компенсира влиянието на
производствената си дейност върху околната среда СПАРКИ ЕЛТОС АД е направило постъпки и е
било успешно сертифицирано с два от сертификатите в сферата на опазването на околната среда,
които са с най-голямо международно признание OHSAS 18001 и ISO 14001.
Зависимост от други индустриални сегменти
Производтсвото и потреблението на професионални електроуреди е в силна зависимост от
развитието и факторите, които влияят на други три индустриални сегмента – битово и бизнес
строителство, битови и професионални ремонти, недвижими имоти. Затруднената икономическа


www.sparky.bg

11

РЕЗЮМЕ
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

обстановка в страната принуди голяма част от предприятията, опериращи в тези три сектора на
икономиката да намалят своите оперативни разходи и да съкратят част от служителите си.
Продължаващото свиване на дейностите в тези сектори закономерно би довело до свиване на
самия отрасъл Машиностроене, в който „Спарки Елтос“ Ад развива поризводството си. Тази
тенденция крие значителн риск, доколкото същата не може да се компенсира със засилен износ
на машиностроителна продукция.
Риск произтичащ от силно конкурентната среда
Производството и продажбата на електроинструменти е силно конкурентен бизнес с няколко
изявени мултинационални производители, с които Емитента се конкурира на определени пазари.
Всички международни конкуренти на Дружеството имат значително по-големи финансови,
човешки, технически и маркетингови ресурси. Факторите, които определят дали потребителите
ще изберат продукцията на Дружеството включват цена, качество на продукта, гаранционно и
следгаранционно сервизно обслужване и репутация.
Поради тази причин, няма гаранция, че Емитента ще проддържа своята конкурентна позиция и в
бъдеще.
Спазване на законодателството по опазване на околната среда изисква постоянни
разходи и ангажименти от страна на Дружеството, като неспазване на нормативните
задължения може да доведе значителни наказания и спиране на осъществяването на
дейности
Екологичното законодателство в България изисква от дружествата да предприемат редица мерки
относно предотвратяване, контрол и намаляване на различните видове замърсяване на околната
среда. Политиката на „Спарки Елтос“ АД е да спазва стриктно всички нормативни задължения и
ограничения свързани с опазване на околната среда, което е свързано с постоянни разходи,
включително по планиране, мониторинг и отчетност, привеждане и поддържане на съоръженията
в съответствие с изисуемите стандарти и норми. Независимо от предприетите действия, ако
Дружеството бъде признато за отговорно за причиняване на екологични щети, то ще следва да
заплати обещетения и глоби, което може съществено да засегне финансовото му състояние и
оперативни резулатти.
Форсмажорни събития като неблагоприятни климатични промени, аварии и
терористични актове могат съществено да засегнат бизнеса на Дружеството
Резки климатични промени и природни бедствия в определени географски региони,
представляващи важни за дружеството пазари, могат да окажат негативно влияние върху
темповете на строителството, което да засегне реализацията на Дрежеството.
Финансовите резултати на дружеството зависят от цените на основните суровини и
материали за производство
Финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството се влияят от пазарните цени
на основните суровини и материали, вкл. Електроенергия, горива и др., които в последните
години бележат тенденция към увеличение. Основни суровини и материали за Дружеството са
полиамид, динамоламарина, алуминий, магнезий, различни видове стомана. Увеличение на
пазарните цени на някои от тези стоки би имало неблагоприятен ефект върху резултатите от
дейността на Дружеството.
Рискове, свързани със стратегията за развитие на Емитента
Бъдещите печалби и икономическа стойност на Емитента зависят от стратегията, избрана от
висшия мениджърски екип на компанията и неговите дъщерни дружества. Изборът на
неподходяща стратегия може да доведе до значителни загуби.
Емитентът се стреми да управлява риска от стратегически грешки чрез непрекъснат мониторинг
на различните етапи при изпълнението на своята пазарна стратегия и резултатите от нея. Това е
от изключително значение, за да може да реагира своевременно, ако е необходима промяна на
определен етап в плана за стратегическо развитие. Ненавременните или неуместни промени в
стратегията също могат да окажат съществен негативен ефект върху дейността на компанията,
оперативните резултати и финансовото му състояние.
Рискове, свързани с управлението на Емитента
Рисковете, свързани с управлението на дружеството са следните:
•
вземане на грешни решения за текущото управление на инвестициите и ликвидността на
фирмата, както от висшия мениджърски състав, така и оперативните служители на Емитента;
•
невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани проекти или липса
на подходящо ръководство за конкретните проекти;
•
възможни технически грешки на единната управленска информационна система;
•
възможни грешки на системата за вътрешен контрол;
•
напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните
качества;
•
риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, водещ до
намаляване на общата рентабилност на компанията.
Рискове, свързани с привличането и задържането на квалифицирани кадри
Предвид наблюдаваните в последните години проблеми в образователната системата в България и
като следствие от това – недостатъчно качествено подготвени кадри, много сектори на
националната икономика изпитват недостиг на квалифицирани кадри. Допълнително влияние
оказва и демографската криза в страната – застаряващо население и ниска раждаемост. В
резултат на тези и други фактори конкуренцията между работодателите е много сериозна.
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Финансов риск
Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за
получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства.
Тази допълнителна финансова несигурност допълва бизнес риска. Когато част от средствата, с
които фирмата финансира дейността си, са под формата на заеми или дългови ценни книжа, то
плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение. Чрез показателите за
финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и
привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. Високото равнище на
коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за
финансова задлъжнялост са един вид гаранция за инвеститорите за възможността на дружеството
да плаща регулярно своите дългосрочни задължения.
Валутен риск
Групата на Спарки Елтос оперира в няколко страни (България, Гермария, Полша, Украйна и др.),
като всяка една от държавите, освен България, има свободно конвертируема валута, чиято
относителна цена към другите валути се определя от свободните финансови пазари. В България
от 1997 местната валута е фиксирана към еврото. Рязка промяна в макро-рамката на коя да е от
страните където Компанията развива активна дейност могат да имат негативен ефект върху
нейните консолидирани резултати. В крайна сметка обаче, Емитентът отчита консолидираните си
финансови резултати в България, в Български лева, които от своя страна са обвързани чрез
фиксиран курс към еврото, което също променя своята стойност спрямо останалите глобални
валути, но в значително по-малка степен е изложено на драстични флуктуации.
Ликвиден риск
Ликвидният риск е свързан с възможността „Спарки Елтос” АД да не погаси в договорения размер
и/или в срок свои задължения, когато те станат изискуеми. Наличието на добри финансови
показатели за рентабилност и капитализация на дадено дружеството не са гарант за
безпроблемно посрещане на текущите плащания. Ликвиден риск може да възникне и при
забавени плащания от клиенти.
Пазарен риск
Пазарният риск най-общо казано е рискът от намаляване на стойността на една инвестиция въз
основа на текущите пазарни условия. Пазарният риск може да бъде определен като дължащ се на
макроикономически фактори и включва в себе си дялове като лихвен риск, валутен риск и риск от
променящи се нива на инфлация. За „Спарки Елтос“ АД пазарният риск е свързан с възможността
за намаляване на цената на търгуваната продукция.
Кредитен риск
Това е рискът, произтичащ от невъзможността на Емитента да посрещне задълженията си по
привлечените средста. Той е свързан с ненавременно, частично или пълно неизпълнение на
задълженията на Емитента за изплащане на лихви и главници по заемните му средства.
Излагането на Емитента на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на
финансовите активи, признати в края на всеки отчетен период. Групата на Емитента е изложена
на значителен кредитен риск по отношение на привлечените средства и в тази връзка Одиторът
обръща внимание в своите одиторски доклади за 2013, 2014 и 2015 г. Ръководството на Групата
счита, че всички финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж, са
финансови активи с добра кредитна оценка.
Риск от концентрация
Съществува риск от концентрация, който представлява възможността Дружеството да понесе
загуба поради съсредоточаване на финансови ресурси в бизнес сектор или свързани лица. Този
риск се изразява във възможонстта инвестираните средства да не се възвърнат в пълен размер,
поради рецесия в бизнеса в, който е инвестирано.
Лихвен риск
Повишаването на лихвите, при равни други условия, би се отразило върху цената на финансовия
ресурс, използван от Емитента при реализиране на различни бизнес проекти. Също така, може да
повлияе върху размера на разходите на компанията, тъй като не малка част от пасивите на
дружеството са лихвени и тяхното обслужване е свързано с текущите лихвени нива.
Риск свързан с инвестирането в ценни книжа
Когато едно физическо или юридическо лице инвестира в акциите на определено дружество, то
неминуемо поема риска за евентуален срив в стойността на тези акции. До голяма степен това
зависи от моделите на управление и дългосрочните цели и планове на предлагащото акционерно
дружество. Минимизирането на този риск зависи и от нивото на диверсификация на портфейла от
ценни книжа, притежаван от инвеститорите. Негативен факт за акционерите при ликвидация на
едно дружество е, че те се нареждат сред едни от последните лица, имащи право на дял от
остатъчните активи. В този списък на първо място стоят заемодателите, включително
облигационерите при наличие на емитирана облигация.
Риск, свързан с неуспешното осъществяване на публичното предлагане
Съществува риск подписката за записване на акции от увеличението на капитала на „Спарки
Елтос“ АД да приключи неуспешно. В този случай ръководството на Eмитента ще разгледа
алтернативни варианти на финансиране, чрез което да бъде подкрепена капиталовата позиция на
дружеството.
В съответствие с решение на Управителния съвет на Емитента по протокол от проведено на
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20.02.2017 г заседание, настоящото публичното предлагане няма да може да се осъществи, ако в
периода на предлагането бъдат записани по-малко от 22 500 000 броя акции.

Г.3

Риск от възможно осъществяване на сделки между дружествата в групата, условията на
които се различават от пазарните, както и от зависимост от дейността на дъщерните
дружества.
Взаимоотношенията със свързани лица произтичат по договори за временна финансова помощ на
дъщерните дружества и по повод сделки свързани с обичайната търговска дейност на дъщерните
компании.
Рискът от възможно осъществяване на сделки между дружествата в Групата при условия които се
различават от пазарните се изразява в поемане на риск за постигане на ниска доходност от
предоставено вътрешно-групово финансиране. Друг риск, които може да бъде поет е при
осъществяването на вътрешно-групови търговски сделки, да не бъдат реализирани достатъчно
приходи, а от там и добра печалба за съответната компания. На консолидирано ниво това може да
рефлектира негативно върху рентабилността на цялата група.
Ценови риск
Ценовият риск представлява вероятност от загуби на инвеститорите от промени в цените на
акциите. След регистрацията на предлаганата емисия акции за свободна търговия на БФБ-София
АД тяхната стойност ще се определя от търсенето и предлагането, а цената им може да нараства
или намалява.
Ликвиден риск
Ликвидният риск е свързан с ликвидността на самия пазар на ценните книжа и изразява
потенциалната възможност за покупка или продажба в кратки срокове и обичайни обеми на
дадените ценни книжа на вторичния пазар. Ниската ликвидност и в частност липсата на активно
пазарно търсене на акциите затруднява сключването на сделки с акции на дружеството, което
може да доведе до невъзможност за реализиране на капиталови печалби или до предотвратяване
на възможни загуби от страна на отделни инвеститори.
Инфлационен риск
Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната
възвръщаемост и доходност на инвестициите. Ниската степен на инфлация след 1998 г. позволи
на икономическите субекти да генерират неинфлационни доходи от дейността. Въпреки
положителните тенденции, произтичащи от условията на валутен борд и поддържането на
рестриктивна фискална политика, касаещи изменението на индекса на инфлацията, отвореността
на българската икономиката, зависимостта и от енергийни източници и фиксирания курс
BGN/EUR, пораждат риск от внос на инфлация. При нарастване на инфлацията в страната,
реалната доходност от инвестицията може да спадне в резултат на повишаване на общото ценово
равнище.
Валутен риск
Съществуващите акции на Спарки Елтос АД са регистрирани за търговия на БФБ-София АД.
Акциите се котират и търгуват в български лева.
Риск от неплащане на дивидент
За всички обикновени акции е характерна несигурност относно получаването на дивидент
(променливост в размера на дивидента) и в частност, липсата на гаранция за изплащането на
такъв.
Риск свързан с възможността значителни сделки с акции на Дружеството да повлияят на
цената им
Продажби на зничителни количества акции или очакването, че такива продажби могат да
настъпят може да се отрази неблагоприятно на пазарната цена на акциите. Такива продажби
могат също да изправят Дружеството пред затруднения да издава нови акции в бъдеще, когато и
на каквато цена Дружеството смята за подходяща.
Риск свързан с реинвестиране
Рискът при реинвестиране се изразява в това инвеститорът да вземе решение да се освободи от
акциите си по-рано от първоначалното си инвестиционно решение, тогава съществува риск да не
открие други ценни книги със същата или по-добра доходност в които да реинвестира.
Риск за акционерите
Когато едно физическо или юридическо лице инвестира в акциите на определено дружество, то
неминуемо поема риска за евентуален срив в стойността на тези акции. До голяма степен това
зависи от моделите на управление и дългосрочните цели и планове на предлагащото акционерно
дружество. Минимизирането на този риск зависи и от нивото на диверсификация на портфейла от
ценни книжа, притежаван от инвеститорите. Негативен факт за акционерите при ликвидация на
едно дружество е, че те се нареждат сред едни от последните лица, имащи право на дял от
остатъчните активи. В този списък на първо място стоят заемодателите, включително
облигационерите при наличие на емитирана облигация. Отрицателен ефект може да възникне и
поради цикличността на пазара, особено в случаите, когато акциите са задържали сравнително
дълго време висока стойност и като правило се очаква срив в цените, което не е подвластно на
коригиране от страна на емитентите. „Спарки Елтос“ АД полага всички възможни усилия за
ефективното и ефикасно финансово управление на своите дъщерни дружества с цел запазване на
текущата или повишаване на цената на своите акции. Тези усилия са свързани с, но не само,
наемането и мотивирането на висококвалифициран управленски екип и организирането на
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редовни срещи за оценка и контрол на ключови служители и резултатите от работата им. Може да
се заключи, че по-високият риск при инвестирането в акции води до по-голяма евентуална
възвръщаемост, което е и едно от основните правила в икономиката.
Риск, свързан с българския пазар на ценни книжа
Инвеститорите на нововъзникващи пазари, какъвто е България, трябва да съзнават, че тези
пазари са обект на по-голям риск от този на по-развитите пазари. Освен това, неблагоприятното
политическо или икономическо развитие в други държави би могло да има значително негативно
влияние върху БВП на България, нейната външна търговия и икономика като цяло. Инвеститорите
трябва да проявяват особено внимание при оценката на съществуващите рискове и трябва да
вземат собствено решение дали при наличието на тези рискове, инвестирането в акциите на
„Спарки Елтос“ АД е подходящо за тях. Инвестирането в нововъзникващи пазари е подходящо
единствено за опитни инвеститори, които напълно оценяват значението на посочените рискове.
Риск от разводняване
Рискът от разводняване представлява вероятността от намаляване на пропорционалното участие
на акционера в полагащата му се част от печалбата на емитента, раздаваните дивиденти и
ликвидационни дялове, правата на глас в общото събраниe на акционерите и дори загубата на
някои специфични права.
Риск от промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа
Облагането на доходите, реализирани от сделки с акции на публични дружества на регулиран и
нерегулиран пазар, както и на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, е подробно
разгледано в т. IV. 8 от документа за ценните книжа.
Рискови фактори, включени в регистрационния документ
Специфичните рискове, свързани с основната дейност на дружеството, както и общите рискове,
които могат да имат отражение върху дейността му, са подробно описани в Регистрационния
документ.
РАЗДЕЛ Д - ПРЕДЛАГАНЕ
Елемент

Оповестяване
В таблицата по-долу са представени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното
предлагане на акциите. Всички, посочени по-долу разходи са за сметка на дружеството. Нетните
постъпления от публичното предлагане в случай, че емисията е записана и заплатена в
минималния предвиден размер ще възлязат на 22 457 348 лв. Нетните постъпления от публичното
предлагане, в случай, че емисията е записана и заплатена в максимално предвидения размер, ще
възлязат на 33 173 869 лв.

Приблизителни разходи при минимален размер на емисията

лева

Такса на КФН за потвърждение на проспекта

5,000

Такса за получаване на ISIN код за емисията права от Централен
Депозитар АД

Д.1

72

Депозиране на правата в Централен депозитар АД

5,000

Депозиране на акциите в Централен депозитар АД

6,580

Публикуване на съобщения за публичното предлагане (прогнозна
стойност)

2,000

Възнаграждение на инвестиционния посредник за предоставеното от
него съдействие под формата на консултации, експертни становища
и съвети при изготвянето на проспекта /посочената сума е с включен
ДДС/
Възнаграждение на инвестиционния посредник за успешно
приключване на подписката (0.1%)

24,000

0

Общо разходи

42,652

Разходи на една акция от публичното предлагане

0.0019

Разходи при максимален размер на емисията

www.sparky.bg

лева

15

РЕЗЮМЕ
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Такса на КФН за потвърждение на проспекта
Такса за получаване на ISIN код за емисията права от Централен
Депозитар АД

5,000
72

Депозиране на правата в Централен депозитар АД

5,000

Депозиране на акциите в Централен депозитар АД

6,580

Публикуване на съобщения за публичното предлагане (прогнозна
стойност)

2,000

Възнаграждение на инвестиционния посредник за предоставеното от
него съдействие под формата на консултации, експертни становища
и съвети при изготвянето на проспекта /посочената сума е с включен
ДДС/

24,000

Възнаграждение на инвестиционния посредник за успешно
приключване на подписката - 2.5% от емисионната стойност на
записаните и реално заплатени акции за сумата от над 25 000 000
/двадесет и пет милиона/ лв. /посочената сума е с включен ДДС/

254,119

Общо разходи

296,771

Разходи на една акция от публичното предлагане

0.0089

Предмет на публично предлагане са 33 470 640 (тридесет и три милиона четиристотин и
седемдесет хиляди шестстотин и четиридесет) броя обикновени поименни безналични свободно
прехвърляеми акции от новата емисия за увеличение на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД.
Предлаганите акции са с емисионна стойност 1.00 лв. и с номинална стойност 1.00 лев всяка.
Всички акции от новата емисия за увеличаване на капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД се предлагат
равнопоставено на инвеститорите за записване.
Д.2а

Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило, и съответно капиталът на СПАРКИ
ЕЛТОС АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 22 500
000 (двадесет и два милиона и петстотин хиляди) броя акции от предложената нова емисия. В
този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ и чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК, капиталът на
Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции,
равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на заявения за набиране
капитал, при който публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно
записване на акции над максимално допустимата граница на заявения за набиране капитал в
размер на 33 470 640 (тридесет и три милиона четиристотин и седемдесет хиляди шестстотин и
четиридесет) акции.
На основание чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК, при увеличаване на капитала на публично дружество чрез
издаване на нови акции задължително се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните
разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Правата дават
възможност да се запише определен брой акции във връзка с прието решение за увеличаване на
капитала на публичното дружество.

Д.3

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат
лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване на съобщението
за публичното предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК. Съобщението се оповестява и публикува по
реда, посочен в член 92а, ал. 2 от ЗППЦК. След оповестяване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от
ЗППЦК, БФБ-София АД незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на
СПАРКИ ЕЛТОС АД, в резултат на които приобретателите на акции ще имат право да участва в
увеличението на капитала.
На следващия работен ден, след изтичането на посочения по-горе 7-дневен срок, Централен
депозитар АД открива сметки за права на акционерите въз основа на данните от книгата на
акционерите. Чрез упражняването на правата всеки акционер има възможност да придобие
такава част от новите акции, която съответства на дела му в капитала на публичното дружество
преди увеличението.
Срещу всяка една акция от съществуващата емисия от 16 735 320 (шестнадесет милиона
седемстотин тридесет и пет хиляди триста и двадесет) броя акции се издават 1 (едно) право.
Срещу всяко 1 право могат да бъдат записани 2 нови акции на СПАРКИ ЕЛТОС АД по емисионна
стойност от 1.00 лева за акция.
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Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на СПАРКИ ЕЛТОС АД, следва
първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания
по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на Основен пазар
на БФБ-София АД, Сегмент за права, в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка
при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно реда, описан по-долу.
Период на предлагането и ред за участие в подписката
Дата на публикуване на Проспекта
След потвърждаване на Проспекта от Комисията за финансов надзор, СПАРКИ ЕЛТОС АД ще
публикува съобщение за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, в което посочва наймалко началните и крайните срокове за прехвърляне на правата, съответно за записване на
акциите, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и
начина за запознаване с проспекта, както и информацията по чл. 9, параграф трети от Делегиран
Регламент № 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 г. за допълване на Директива
2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически
стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както
и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията.
Съобщението се оповестява в Търговския регистър и се публикува в два централни ежедневника
– вестник „24 часа“ и вестник „Капитал Дейли“ и на интернет страниците на СПАРКИ ЕЛТОС АД и
на инвестиционния посредник ЕВРО-ФИНАНС АД, най-малко 7 дни преди началния срок за
прехвърляне на правата. Ако оповестяването и публикациите са в различни дни, по - късната
дата се приема за дата на публикуване на съобщението.
Начална дата на публичното предлагане
Датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК се смята за начало на
публичното предлагане.
Краен срок на публичното предлагане
Публичното предлагане приключва в последния работен ден от срока за записване на новите
акции, посочен по-долу.
Начална дата за прехвърляне (търговия) с правата
Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата е вторият работен ден, следващ
изтичането на 7 (седем) календарни дни от датата на оповестяване на съобщението за публично
предлагане по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК в Търговския регистър, публикацията му в двата централни
ежедневника и публикуването му на интернет страницата на СПАРКИ ЕЛТОС АД и на
инвестиционния посредник ЕВРО-ФИНАНС АД. Ако оповестяването и публикациите са в различни
дни, по - късната дата се приема за дата на публикуване на съобщението.
В съответствие с Правилника за дейността на БФБ - София АД допускането до търговия на емисии
права се извършва с нареждане на Директора по търговия след подаване на съответно заявление
от емитента. Емитентът ще подаде заявление за допускане до търговия на емисията права на
датата на публикуване на съобщението за публично предлагане.
Срок за прехвърляне на правата
Крайният срок /крайната дата/ за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ
изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.
Прехвърляне на права
Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба се извършва на регулиран
пазар - Основен пазар на БФБ-София АД, Сегмент за права. Лицата подават нареждане за
продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметки им за права,
съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник – член на борсата. За
придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на Централен
депозитар АД.
Във връзка с периода за сетълмент на сключените на БФБ - София АД сделки – Т+2, последната
дата за търговия с правата на борсата е 2 работни дни преди крайния срок за прехвърляне на
правата.
Правата могат да се предлагат за продажба от всички лица, които притежават такива, независимо
от начина, по който са ги придобили – като акционери в дружеството, придобили акции не покъсно от 7 дни след датата на оповестяване, съответно публикуването, на съобщението по чл.
92а, ал. 1 от ЗППЦК, респ. до оповестената от БФБ-София АД последна възможна дата за
сключване на сделки с акции на СПАРКИ ЕЛТОС АД с цел участие в увеличението на капитала на
Дружеството, или впоследствие чрез сделка за покупка на пазара на права в срока за търговия с
правата.
Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други
притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата

www.sparky.bg

17

РЕЗЮМЕ
ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до
последния ден за прехвърляне на правата.
На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, СПАРКИ ЕЛТОС АД чрез
инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД, ще предложи за продажба при условията на явен
аукцион на БФБ - София АД тези права, срещу които до изтичане срока за прехвърляне на
правата не са записани акции от новата емисия и ще разпредели сумата, получена от продажбата
на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните
притежатели.
Сумите, получени от търговия (продажба) на правата, се превеждат по специална сметка, открита
от Централен депозитар АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в
Търговския регистър.
Начален и краен срок за записване на акциите
Началото на срока за записване на акции /началната дата за записване на акциите/ съвпада с
началото на срока за прехвърляне на правата /началната дата за прехвърляне на правата/.
Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни
дни, считано от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване
на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

Д.4

Д.5

Д.6

Д.7

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата,
притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в
срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането
на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще
бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен
аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. В
началото на всеки работен ден по време на подписката, Централен депозитар АД публично
оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
Никой от съставителите и/или от отговорните за съдържанието на Проспекта лица не притежава и
няма намерение да придобива значително участие от капитала на емитента, нито ще получи
възнаграждение, което да зависи от успеха на публичното предлагане на акциите, за които е
изготвен настоящият документ.
На емитента не за известни потенциални или настъпили конфликти между неговите интереси и
частните интереси на лицата, отговорни за изготвянето и съдържанието на настоящия проспект
или за организацията на публичното предлагане като цяло.
Всички акции от увеличението на капитала се предлагат за записване от името и за сметка на
емитента „Спарки Елтос“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч 5500, ул. “Кубрат” №
9.
За изчисляването на непосредственото разводняване на акционерите, които не участват в
увеличението на капитала на Дружеството, се калкулира дела на броя на новоиздадените акции в
общия брой на акциите след увеличението. По този начин при минимално увеличение на
капитала, всеки акционер, не участвал в него чрез записване на акции ще разводни участието си
с 57,23%, а при максимално увеличение на капитала с 66,56%.
Инвеститорите в акции на „Спарки Елтос“ АД и акционерите на Дружеството поемат за своя
сметка таксите и комисионните на избрания от тях лицензиран инвестиционен посредник – член
на БФБ-София АД, на регулирания пазар, на депозитарната и разплащателната институции,
свързани с осъществяването на сделки с акции на „Спарки Елтос“ АД, съобразно оповестените от
тези лица тарифи и общи условия.
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