Публично предлагане на 1 420 000 обикновени акции
на Уеб Медия Груп АД – ISIN BG1100017059.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК
Уеб Медия Груп АД („Емитент“ или „Дружеството”), ЕИК 131387286, със
седалище и адрес на управление в гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик
Жолио Кюри” № 20, ет. 10, на основание чл. 92а, ал.1 и ал.2 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) уведомява за началото, реда
и условията за извършване на публично предлагане ("предлагането") на 1 420
000 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право
на един глас всяка, съгласно решение на Съвета на директорите на Емитента
от 23.07.2014 г. за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на
нови акции. Емисионната стойност, по която новите акции от настоящото
публично предлагане ще бъдат записвани от потенциалните инвеститори, е 1
(един) лев. Номинална стойност на една акция е 1 (един) лев. Предлагането
ще се извърши при условията, съдържащи се в Проспект за публично
предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор („КФН”) с
Решение № 847-Е от 03.10.2014г. („Проспекта"). Потвърждаването на
Проспекта от КФН не означава, че Комисията препоръчва или не препоръчва
инвестирането в предлаганите ценни книжа. КФН не носи отговорност за
верността и пълнотата на съдържащата се в Проспекта информация.

Начална дата на публичното предлагане е най-късната дата от следните: а)
датата на оповестяване на съобщението в търговския регистър; б) датата на
публикуването му във в-к „Новинар“ и в-к „Сега“; в) датата на публикуването му
на интернет страницата на Емитента – www.wmg.bg, и на ИП „Де Ново“ ЕАД –
www.denovo.bg. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от
емисията (начало на подписката), е първият работен ден, следващ изтичането
на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.
Предмет на публичното предлагане са 1 420 000 (един милион четиристотин
и двадесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободно
прехвърляеми акции с право на един глас всяка. Предлагането ще се счита за
успешно само ако бъдат записани и платени поне 710 000 (седемстотин и десет
хиляди) акции.
Издаване на права: Съгласно чл.112 ал. 2 от ЗППЦК, при увеличение на
капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции, се издават
права. Срещу всяка съществуваща акция на Емитента се издава едно право.
На основание чл. 112б ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на
капитала имат лицата, които притежават акции в капитала на „Уеб Медия Груп”
АД, регистрирани по сметка в Централен депозитар АД към 7-ия ден, следващ
деня на началната дата на публичното предлагане, като на следващия
работен ден „Централен депозитар” АД ще открие сметки за права на лицата по
предходното изречение, въз основа на данните във водената от него книга за
акционерите на Дружеството. След издаването на правата всяко лице може да

придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия, както и на явния
аукцион по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК, ако такъв бъде обявен. Всяко едно право
дава възможност за записване на една нова акция с емисионна стойност
от 1 (един) лев.
Началната дата за прехвърляне на права, както и за записване на новите
акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни
дни от началната дата на публично предлагане.
Крайният срок за прехвърляне на права е първия работен ден, следващ
изтичането на 14 (четиринадесет) дни от началната дата за прехвърляне на
права. Съгласно Правилника на „БФБ-София“ АД, последната дата за
сключване на борсови сделки с права е 2 (два) работни дни преди крайния срок
за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Неупражнените до
крайния срок за прехвърляне права се предлагат служебно за продажба на
явен аукцион, организиран от „БФБ-София“ АД, по инициатива на Емитента,
чрез ИП „Де Ново” ЕАД. Аукционът се провежда на 5-ия работен ден след
крайния срок за прехвърляне на права. Лицата, придобили права на
аукциона, могат да запишат съответния брой акции най-късно до края на 15-ия
работен ден от крайния срок за прехвърляне на права, като този ден е и
Краен срок за приключване на подписката.
Записването на нови акции се извършва от притежателите на права чрез
писмени заявки (“Заявки”) до инвестиционните посредници - членове на
„Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за
притежаваните от заявителите права. Подаването на заявки се извършва при
спазване на нормативните изисквания за подаване на нареждания за сделки с
финансови инструменти Инвестиционните посредници, получили Заявки за
записване на нови акции, незабавно уведомяват „Де Ново” ЕАД за постъпилите
заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.
Внасянето на емисионната стойност за записваните акции се извършва по
специална набирателна сметка, открита на името на „Уеб Медия Груп” АД при
„Централна кооперативна банка“ АД, с IBAN: BG57 CECB 9790 50E4 4802 00,
BIC: CECBBGSF. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската
срещу записаните акции най-късно до датата на приключване на подписката.
Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане
или вносната бележка.
Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и платени преди крайния срок
за приключване на подписката, то подписката ще се счита за предсрочно
приключила.
В срок от три работни дни, считано от предсрочното приключване на
подписката, респективно от крайния срок за нейното приключване (което
от двете настъпи първо) Емитентът уведомява КФН за приключване на
подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за
затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и
записването на акциите. В законоустановения срок Емитентът ще изпрати
уведомление до КФН и „БФБ-София“ АД, съдържащо информация относно:

датата на приключване на подписката; общият брой записани акции; сумата,
получена срещу записаните акции; размера на комисионите и други разходи по
предлагането, включително и платените такси, и ще оповести тези
обстоятелства във в. “Новинар” и в. „Сега“, и на интернет - страниците на
Емитента и ИП „Де Ново“ ЕАД.
Проспектът е публикуван и достъпен на интернет страницата на Емитента –
www.wmg.bg и на упълномощения ИП „Де Ново" ЕАД -. www.denovo.bg , както и
на адреса на Емитента в гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри”
№ 20, ет. 10, и на адреса на ИП Де Ново ЕАД - гр. София, ул. “Христо Белчев”
№ 28.
София, 11.10.2014г.

