
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ 
от Димитър Луканов Луканов и Лукан Димитров Луканов

Към акционерите на "Арома козметикс" АД на основание чл. 157а от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") и при условията на 
Наредба № 13 за  търгово  предлагане  за  закупуване  и  замяна  на акции 
("Наредба  №  13")  за  изкупуване  на  9  447  (девет  хиляди  четиристотин 
четиридесет и седем) броя обикновени,  безналични,  поименни,  свободно 
прехвърляеми акции от капитала на "Арома козметикс" АД. Комисията за 
финансов надзор не носи отговорност за верността на съдържащите се в 
Предложението за изкупуване данни.

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ

А)  Димитър Луканов Луканов, адрес: гр. София, ул. "Враня" № 32, ет. 6, 
ап. 10; тел. 02/9350207; факс: 02/9350356; e-mail: dlukanov@aroma.bg; и 

Б)  Лукан  Димитров  Луканов,  адрес:  гр.  София,  кв.  "Симеоново",  ул. 
"Шумака"  №  16,  тел.  02/9350309;  факс:  02/9350356;  e-mail: 
loukanov@aroma.bg

Предложителите по изкупуването нямат електронни страници.

ІІ.  ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПОСРЕДНИК,  УПЪЛНОМОЩЕН  ДА  ОБСЛУЖВА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ

Упълномощен  инвестиционен  посредник  е  "Статус  инвест"  АД,  със 
седалище  и  адрес  на  управление:  гр.  София,   район  Средец,  бул. 
Цариградско шосе No. 9. ИП "Статус Инвест" АД притежава разрешение за 
извършване на дейност като инвестиционен посредник с Решение № 56-
ИП/05.06.1998  г.  на  Комисията  по  ценните  книжа  и  фондовите  борси, 
Решение  №  42-ИП/21.01.2004  г.  на  Комисията  за  финансов  надзор,  и 
Решение  №  121-ИП/14.02.2006  г.  на  Комисията  за  финансов  надзор  и  е 
вписан в регистъра на КФН под регистрационен № РГ-03-0115

Координатите за връзка с инвестиционния посредник са: 

- офис и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 31, 
ет.2 

- телефон: 02 815 40 00

- факс: 02 815 40 10

- електронен адрес (e-mail): contact@status.bg  

- електронна страница в Интернет (web-site): www.status.bg 

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

"Арома  козметикс"  АД,  ЕИК:  201811050 е  със  седалище  и  адрес  на 
управление: гр. София, район Надежда, кв. "Илиенци", ул. "Кирил Благоев" 
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№  12,  с  предмет  на  дейност:  Търговия  с  козметични  и  други  стоки  и 
продукти, маркетингова, рекламна, дистрибуторска и логистична дейност, 
търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни 
лица в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени 
от  закона.  Дружеството  има  тел.  02/9350211;  факс  02/9350318;  e-mail: 
administration@aroma.bg ; web: www.aromacosmetics.bg

Дружеството  –  обект  на  Предложението  за  изкупуване  не  е  променяло 
фирмата си от учредяването си до настоящия момент.

Регистриран капитал: 206 557 (двеста и шест хиляди петстотин петдесет и 
седем) лева,  разпределен  на  206 557 броя  обикновени,  поименни, 
безналични, с право на 1 глас акции с номинална стойност от 1 лев всяка. 

IV.  УЧАСТИЕ  НА  ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ  В  ГЛАСОВЕТЕ  НА  ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Димитър Луканов Луканов и Лукан Димитров Луканов притежава пряко и 
чрез свързани лица общо 197 110 (сто деветдесет и седем хиляди сто и 
десет)  броя обикновени,  безналични,  поименни,  свободно  прехвърляеми 
акции с право на глас от капитала на "Арома козметикс"  АД (95,43% от 
всички акции с право на глас), с номинална стойност 1 (един) лев. Всяка 
акция дава право на дивидент, право на ликвидационен дял, право на глас 
и право на информация. 

Димитър  Луканов (председател  на  СД  и  изпълнителен  директор на 
"Арома Козметикс" АД) притежава пряко  101 209 акции, представляващи 
49% от капитала на дружеството;

Лукан Луканов притежава пряко 95 901 акции, представляващи 46,43% от 
капитала на дружеството.

Всяка акция дава на предложителите право на глас, право на дивидент и 
право  на  ликвидационен  дял,  съразмерно  с  номиналната  стойност  на 
акцията. 

Предложителите са придобили горепосочените акции, както следва:

А) Лукан Луканов

Основание Брой 
акции

Дял общия в 
брой гласове

Дата на 
сетълмент

Придобити с 
учредяването на 
дружеството чрез 
отделяне от Арома АД       16 210 7.847%

20.12.2011

Покупка 
      59 792 28.946%

07.11.2012

Продажба
            40 0.019%

12.11.2012

Продажба
          122 0.059%

14.11.2012

Покупка - търгово 
предложение         2653 1.28%

21.03.2013
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Покупка - търгово 
предложение       17 408 8.43%

25.03.2013

ОБЩО ПРИТЕЖАВАНИ 
АКЦИИ:      95 901 46,43%

 

Най-високата  цена  за  една  акция  на  "Арома  козметикс"  АД  на  БФБ, 
заплатена  от  Лукан  Луканов  през  последните  шест  месеца  преди 
регистрацията на изкупуването е 5,59 лв.

Б) Димитър Луканов

Основание Брой акции Дял общия в 
брой гласове

Дата на 
сетълмент

Придобити с 
учредяването на 
дружеството чрез 
отделяне от 
Арома АД                8 400 4.066%

20.12.2011

Покупка 
               2 748 1.330%

22.02.2012

Покупка 
             70 000 33.888%

10.12.2012

Покупка - търгово 
предложение              20 061 9.71%

25.03.2013

ОБЩО 
ПРИТЕЖАВАНИ 
АКЦИИ:              101 209 49%

 

Най-високата  цена  за  една  акция  на  "Арома  козметикс"  АД  на  БФБ, 
заплатена  от  Димитър  Луканов  през  последните  шест  месеца  преди 
регистрацията на изкупуването е 5,59 лв.

Най-високата  цена  за  една  акция  на  "Арома  козметикс" АД  на  БФБ 
заплатена  от  Предложителите през  последните  шест  месеца  преди 
регистрацията на изкупуването е 5,59 лв.

Предложителите  възнамеряват  да  придобият  9  447  (девет  хиляди 
четиристотин  четиридесет  и  седем)  броя  обикновени,  безналични, 
регистрирани, свободно прехвърляеми акции на "Арома козметикс" АД (ISIN 
код BG1100029112), предмет на Предложението за изкупуване ("Акциите"). 
Предложителите потвърждават готовността си да придобият всички Акции 
по  реда  и  условията,  съдържащи  се  в  настоящото  Предложение  за 
изкупуване.



Съгласно споразумение  между  предложителите  от  26.04.2013 г. за 
разпределение на придобитите акции, независимо от конкретното сегашно 
процентно участие на Предложителите в капитала на Дружеството, те ще 
придобият  по равно (по 50 %) от акциите на акционерите,  към които е 
отправено искането за изкупуване. Тъй като общият брой акции, за които 
се отправя Предложението за изкупуване е нечетно число (9447 бр. Акции), 
предложителят  с  по-голям  брой  акции  към  момента  на  внасяне  на 
Предложението за изкупуване, а именно г-н Димитър Луканов ще придобие 
с една акция повече.

V. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ЕДНА АКЦИЯ

Предлаганата цена за една акция е 5,59 лв.  (пет лева и петдесет и девет 
стотинки). На основание чл. 149, ал.1 и ал.6 във връзка с ал. 7 от ЗППЦК и 
при условията на чл. 6 във връзка с чл. 10 и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 13 
предложителите  осъществиха задължителното  Търгово  предлагане  с 
предложена  цена  за  една  акция  на  "Арома  козметикс" АД  от  5,59  лв. 
Задължителното търгово предложение по чл. 149, ал.1 и ал.6 във връзка с 
ал. 7 от ЗППЦК беше публикувано във в-к Klassa.bg и в-к Сега, съответно на 
18.02.2013  г. Търговото  предложение  беше  прието  от  17 акционери, 
притежаващи общо 40 122 акции от капитала на Дружеството. В резултат 
на това  предложителите преминаха прага от 95% от акциите с право на 
глас  в  Общото  събрание  на  "Арома  козметикс"  АД.  С  настоящото 
Предложение за изкупуване Предложителите предлагат цена от 5,59 лв. за 
една  акция  на  "Арома  козметикс"  АД.  Тази  цена  е  равна  на  цената  по 
задължителното Търговото предлагане и е в съответствие с чл. 157а, ал. 3, 
т. 1 ЗППЦК.

VI. СРОК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗКУПУВАНЕТО

Не по-късно от деня на публикуване на Предложението (01.07.2013 г.)  в 
централните ежедневници,  Предложителите и/или  "Арома козметикс" АД 
ще уведомят Централен депозитар АД и БФБ-София АД за изкупуването, 
като поискат спиране на търговията с акции на "Арома козметикс" АД на 
регулиран  и  на  извън  регулиран  пазар  от  деня  следващ  публикацията 
(02.07.2013 г.). 

Последна дата за сключване на сделки с акции на „Арома Козметикс” АД на 
регулиран  и  извънрегулиран  пазар  е  денят  на  публикацията  на 
Предложението в посочените централни ежедневници (01.07.2013 г.).

Лицата,  чиито  акции  ще  бъдат  изкупени,  са  акционерите  след  края  на 
втория работен ден (03.07.2013 г.) след спирането на търговията с акции 
на "Арома козметикс" АД на  регулиран и извънрегулиран пазар. 

В срок от седем работни дни от датата на публикуване на Предложението 
за  изкупуване  в  централните  ежедневници  "Новинар"  и  "Сега", 
прехвърлянето  на  Акциите  и  плащането  на  цената  се извършват 
едновременно по силата на закона и без да е необходимо съгласието на 
акционерите. Правоимащите  акционери  имат  право  да  получат  парите 
срещу прехвърлените на предложителите акциите, от централния офис и 



всички филиали на “ТОКУДА БАНК” АД,  по реда, описан в т. VII по-долу, в 
срок  до  пет  години  от датата,  на  която  е  изтекъл  срокът  от  7  (седем) 
работни дни от публикуването на Предложението. 

VI. УСЛОВИЯ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА АКЦИИТЕ

Предложителите  ще  използват  собствени  средства  за  финансиране  на 
придобиването  на  Акциите.  Като  доказателство  за  наличието  на 
необходимите  средства  са  приложени  писма  от  "Райфайзенбанк 
(България)"  ЕАД. Видно  от  приложеното  писмо,  предложителите 
разполагат с достатъчно средства в банковите си сметки, за да финансират 
придобиването  на  акциите  предмет  на  настоящото  Предложение  за 
изкупуване.

VII. НАЧИН ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА АКЦИИТЕ

Предложителите  превеждат  средствата,  необходими  за  заплащане  на 
Акциите  на  акционерите,  в  специална  банкова  сметка  в  банка  “ТОКУДА 
БАНК” АД. Сумата, налична по специалната банкова сметка следва да бъде 
не по-малка от общия размер на задълженията на Предложителите към 
акционерите, а именно 52 808.73 лева (петдесет и две хиляди осемстотин и 
осем лева и 73 стотинки). Заплащането на цената на акциите на лицата, ще 
се  извършва  при  спазване  на  разпоредбите  на  нормативните  актове  за 
плащанията, както следва:

В  брой  в  централния  офис  и  всички  филиали  на  “ТОКУДА БАНК”  АД. 
Централният  офис  на  “ТОКУДА  БАНК”  АД  се  намира  на  адрес  – 
гр.София, ул."Георг Вашингтон" №21, а информация за филиалите на 
банката може да се намери на www.tokudabank.bg.

По посочена от съответния акционер банкова сметка. 

При  явяване  на  акционерите  или  техни  пълномощници  в  посочените 
банкови филиали и представяне на:

От страна  на  акционерите  физически  лица  -  лично,  срещу представяне  на 
документ  за  самоличност  /лична  карта  или  паспорт/  или  на  негов 
пълномощник - срещу представяне на пълномощно с нотариална заверка, с 
което  пълномощникът  изрично  е  упълномощен да  получи  плащането на 
цената  за  притежаваните  от  упълномощителя  акции.  Служителят  на 
БАНКАТА,   изплащащ  сумата,   задържа   оригинала   или   копие   от 
пълномощното,  заверено  с  подпис  и  отметка  "Вярно  с  оригинала"  от 
пълномощника  и  копие  от  документа  за  самоличност,  заверен  от 
съответното физическо лице.;

От страна на законните представители на акционерите - юридически лица - 
срещу  представяне  на  удостоверение  за  актуално  правно  състояние  по 
регистрация  на  търговеца;  документ  за  самоличност  на  лицето, 
представляващо  търговеца  съгласно  документа  за  актуално  правно 
състояние/,  в  случай  че  се  яви  пълномощник,  то  същият  следва  да 
представи  изрично  пълномощно  с  нотариална  заверка  на  лицето, 
представляващо  търговеца,  съгласно  актуалното  удостоверение  за 
съдебна регистрация/  и копие от документа за  самоличност,  заверен от 
съответното физическо лице.

от  страна  на  акционерите  -  чуждестранни  юридически  лица  -  копие  от 
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регистрационния  акт  на  съответния  чужд  език,  легализиран  превод  на 
текста  на  регистрационния  акт,  съдържащ  пълното  наименование  на 
юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация; адрес на 
юридическото лице; имената на лицата,  овластени да го представляват; 
при явяване на пълномощник на чуждестранно физическо или юридическо 
лице,  се  изисква  представяване  на  нотариално  заверено  пълномощно, 
надлежно легализирано по съответния ред.

При явяване на наследник или правоприемник на акционер на Дружеството, 
Банката   изисква   от  него  документ,   удостоверяващ   правата   му,  а   в  
случай   че  наследниците  са  повече  от  един,  техният  представител 
получава плащането срещу представяне на изрично   писмено нотариално 
заверено пълномощно, с което наследниците го упълномощават да получи 
цялата сума от тяхно име.

На всеки от явилите се акционери Банката заплаща такава част от сумата, 
каквато е посочена в списъка, предоставен на Банката от Предложителите. 
При  изплащане  на  сумата,  в  основанието  на  платежното 
нареждане/банковия  документ,  с  който  се  изплаща  вземането  на 
акционерите  се  посочва   „изплащане  на  цената  за  ……..  броя  акции  от 
Арома Козметикс АД”.

При  извършване  на  изплащане  на  суми  на  акционерите  съгласно 
предходните точки, Банката не удържа банкови такси от подлежащата на 
изплащане цена на акциите. 

Изплащането ще се извършва в продължение на 5 (пет) години от датата, 
на която е изтекъл срокът от 7 (седем) работни дни от публикуването на 
Предложението.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРИЛОЖИМИЯ  РЕД,  В  СЛУЧАЙ  ЧЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  ЗА  ИЗКУПУВАНЕ  БЪДЕ  ОТТЕГЛЕНО  ОТ 
ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ 

В съответствие с чл. 44з от Наредба № 13 Предложението за изкупуване 
може да бъде оттеглено от Предложителите по реда на чл. 38 от Наредба 
№ 13 на КФН.  След публикуването  му Предложението  за  изкупуване  не 
може да бъде оттеглено от Предложителите, освен ако то не може да бъде 
осъществено  поради  обстоятелства,  намиращи  се  извън  контрола  на 
Предложителите,  не  е  изтекъл  крайния  срок  от  7  работни  дни  от 
публикуването на Предложението и е налице одобрение на КФН по реда и 
в срока по чл. 151, ал. 1, чл. 152 и 153 ЗППЦК. Поради краткият срок от 7 
работни дни на Предложението процедурата за одобрение на оттегляне на 
Предложението от КФН по реда и в срока по чл. 151, ал. 1, чл. 152 и 153 
ЗППЦК е обективно невъзможна.

IX.  ОБЩАТА  СУМА  НА  РАЗХОДИТЕ  ПО  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ

Общата  сума  на  разходите  на  Предложителите  по  осъществяване  на 
Предложението  за  изкупуване,  включително  възнаграждението  на 
инвестиционния посредник,  такси за регистрация в  "БФБ –  София" АД и 
"Централен  Депозитар"  АД  и  публикациите  на  съобщението,  извън 



средствата, необходими за закупуването на Акциите се очаква да бъдат на 
стойност 17 000 лв (без ДДС).

X.  ПУБЛИКУВАНЕ  НА  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  ЗА  ИЗКУПУВАНЕ  И 
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЕНОТО ИЗКУПУВАНЕ

Двата  централни ежедневника,  в  които  Предложителите  ще публикуват 
Предложението  за  изкупуване  и  информацията  за  осъщественото 
изкупуване са: в-к Новинар и в-к Сега.

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД

Относно  отношенията  между  Предложителите  и  акционерите  при 
изкупуването  се  прилагат  разпоредбите  на  действащото  българско 
гражданско  и  търговско  право.  Всички  спорове,  породени  между 
Предложителите  и  акционерите  във  връзка  с  Предложението  за 
изкупуване, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

XII. ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ДАННИ

С изключение на информацията в настоящото Предложение за изкупуване, 
няма  други  данни,  които  по  преценката  на  Предложителите  да  са  от 
съществено  значение  за  осъществяването  на  Предложението  за 
изкупуване. 
Предложителите  заявяват,  че  при  наличие  на  всички  законови 
предпоставки, възнамеряват да поиска отписване на "Арома козметикс" АД 
от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, 
воден  от  Комисията  за  финансов  надзор.  Съгласно  чл.  119,  ал.  1,  т.  4 
ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в общото 
събрание на Дружеството съгласно чл. 157а ЗППЦК, то престава да бъде 
публично от решението на заместник-председателя на КФН за отписване от 
регистъра на публичните дружества и  други емитенти на ценни книжа, 
воден от КФН. 

Комисията  за  финансов  надзор  не  носи  отговорност  за  верността  на 
съдържащите се в предложението данни. 

Предложителите и ИП Статус Инвест АД са солидарно отговорни за вреди, 
причинени  от  неверни,  заблуждаващи  или  непълни  данни  в 
предложението.  Предложителите и ИП Статус Инвест АД декларират,  че 
Предложението за изкупуване съответства на изискванията на закона.

Предложението за изкупуване е регистрирано в Комисията за финансов 
надзор на  17 юни 2013 г и коригирано на 28.06.2013.

_________________

Димитър Луканов Луканов



_________________

Лукан Димитров Луканов

за ИП "Статус Инвест" АД:

_________________

Радослав Милев Кацаров



ПРИЛОЖЕНИЯ

1.  Актуално  удостоверение  за  вписването  в  търговския  регистър  на  "Арома  
козметикс" АД;

2.  Актуално  удостоверение  за  вписването  в  търговския  регистър  на  ИП "Статус  
инвест" АД;

3.  Пълномощно  от  Димитър  Луканов  и  Лукан  Луканов,  овластяващо  ИП "Статус 
инвест" АД да осъществи изкупуването от тяхно име и за тяхна сметка;

4. Копия на депозитарни разписки за притежавани от Димитър Луканов и Лукан  
Луканов акции на "Арома козметикс" АД;

5.  Документи  удостоверяващи наличието на  финансови  средства  необходими  за  
закупуването на акциите обект на предложението;

6. Документ удостоверяващ наличието на  открита банкова сметка по чл. 44е, ал. 2  
от Наредба 13


