
УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЛАЩАНИЯ В ПОЛЗА НА 
ТИТУЛЯРИТЕ ПО ВЗЕМАНИЯТА  

 
във връзка с Предложение за изкупуване на акции по чл. 157а, ал. 1 от „Ийстърн Юръпиън Електрик 

Къмпани” Б.В., регистрирано във Фирмения регистър при Търговско–промишлената камара на Кралство 
Нидерландия под № 75462788, със седалище и адрес на управление: Кралство Нидерландия, 

Амстердам, 1017 GP, ул. „Керкстраат“ 134А, в качеството си на предложител до останалите акционери на 
„Електроразпределителни мрежи Запад” AД, ЕИК 130277958, одобрено с решение по Протокол № 61 от 

25.08.2022г. на заседание на Комисията за финансов надзор 
 
 
Плащането на цената на акциите ще да бъде извършено в срок от 08.09.2022г. до 08.09.2027г. 
включително, чрез офиса на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД (БАНКАТА), находящ се в гр. София, кв. 
Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, както и чрез всички други офиси и филиали на 
Банката на територията на Република България извън град София. Информация за офисите на 
Банката е налична на следния електронен адрес: https://tbibank.bg/ 
 
БАНКАТА извършва плащанията в лева, съгласно действащата нормативна уредба и при 
спазване на нормативните и вътрешно банкови документи и процедури, след извършване на 
необходимите проверки на предоставените от съответния Титуляр по вземането документи, 
преди да извърши съответното изплащане. 
 
БАНКАТА си запазва правото да изисква и допълнителни документи от Титулярите по вземането, 
съгласно вътрешните си правила. 
 
(1) БАНКАТА извършва плащания на каса в лева на Титуляр по вземането - физическо лице лично 
– срещу представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, а чуждите 
граждани – оригиналния си паспорт за влизане в страната, или на негов пълномощник - срещу 
представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно по образец на БАНКАТА 
(Приложение 1), с което пълномощникът е упълномощен да получи цената за акциите, 
притежавани от Титулярите по вземането и придобитите от Предложителя с изрично посочване 
на общата дължима парична сума в лева, изчислена като сума на съответния брой притежавани 
акции от съответния Титуляр по вземането (съгласно изготвения от ЦД и предоставен на Банката 
Списък) умножен по Предлаганата цена за акция, съгласно одобрено от КФН Предложение за 
изкупуване. Служителят на БАНКАТА, изплащащ сумата, задържа оригинала или копие от 
пълномощното, заверено с подпис и отметка "Вярно с оригинала" от пълномощника. При 
несъответствие на данните на явилия се Титуляр по вземането с данните от Списъка, цената не 
се изплаща, до изричното писмено нареждане на Предложителя. 
 
(2) БАНКАТА извършва плащания по банков път в лева на Титуляр по вземането - физическо лице, 
след представяне на документите, описани в предходната т. 1 и на Платежно нареждане за 
директен дебит, съдържащо указание за номер на сметка в лева, по която да бъде преведена 
сумата, подписано от лицето, придружено с удостоверение, издадено от банката, обслужваща 
физическото лице, от което да е виден Банков код, IBAN и валута на сметката. 
 
(3) При явяване на наследник на акционер (физическо лице), БАНКАТА изисква от него освен 
документ за самоличност, акт за смърт, удостоверение за наследници, документ за платен данък 
наследство. В случай че наследниците са повече от един, техeн представител получава общата 
парична сума, представляваща цената за акции, притежавани от Титуляря по вземането и техен 
наследодател и придобити от ДРУЖЕСТВОТО вследствие на Предложението за изкупуване, 
срещу представяне документите по предходното изречение за всеки наследник и на изрично 
нотариално заверено пълномощно по образец на БАНКАТА (Приложение 2), подписано от 

https://tbibank.bg/


всичките наследници, в което наследниците го упълномощават да получи цялата сума от тяхно 
име с изрично посочване на (i) общата дължима парична сума в лева, изчислена като сума на 
съответния брой притежавани акции от съответния Титуляр по вземането - наследодател 
(съгласно изготвения от ЦД и предоставен на Банката Списък) умножен по Предлаганата цена за 
акция, съгласно одобрено от КФН Предложение за изкупуване и (ii) банковата сметка, по която 
следва да се изплати дължимата сума, в случаите на изплащане по банков път. 
 
(4) БАНКАТА извършва плащания на каса на Титуляр по вземането - юридическо лице, лично на 
лицата, представляващи дружеството, съгласно удостоверение за актуалните вписани 
обстоятелства за дружеството, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията, 
или на упълномощено от тях лице, с нотариално заверено изрично пълномощно с изрично 
посочване на общата дължима парична сума в лева, изчислена като сума на съответния брой 
притежавани акции от съответния Титуляр по вземането (съгласно изготвения от ЦД и 
предоставен на Банката Списък) умножен по Предлаганата цена за акция, съгласно одобрено от 
КФН Предложение за изкупуване. 
 
(5) БАНКАТА извършва плащания по банков път на Титуляр по вземането – юридическо лице, 
след представяне на документите по предходната т. 4 по-горе и на Платежно нареждане за 
директен дебит, съдържащо указание за номер на сметка в лева, по която да бъде преведена 
сумата, подписано от лицето, представляващо дружеството, съгласно удостоверение за 
актуалните вписани обстоятелства за дружеството, издадено от Търговския регистър при 
Агенция по вписванията, придружено с удостоверение, издадено от банката, обслужваща 
юридическото лице, от което да е виден Банков код, IBAN и валута на сметката. 
 
Плащанията на дължимите суми към съответния Титуляр по вземането се извършват еднократно 
и изцяло в общия размер на съответното вземане за съответния пакет акции, съгласно Списъка. 
Частични плащания на дължимите суми не се допускат, като в случаите по т. 3 по-горе 
задължението за изплащане на дължимата сума за придобитите от Предложителя акции се 
извършва еднократно и изцяло на представителя на наследниците, при спазване разпоредбите 
на т. 3 по-горе. БАНКАТА няма отношение и не извършва разпределение на наследствените 
дялове.  
 
БАНКАТА извършва плащанията към Титулярите по вземането при стриктно спазване на 
представения от Предложителя Списъка, изготвен от ЦД и при спазване на действащата 
нормативна уредба и нормативните и вътрешно банкови документи и процедури. Банката няма 
право да отказва плащане на правоимащите лица, независимо дали Предложителят е извършил 
съответно плащане за поддържането на Специалната сметка и/или е заплатило съответно други 
дължими такси или не е. 
 
БАНКАТА преустановява плащанията към Титулярите по вземането на цената на акциите - 
предмет на Предложението за изкупуване, считано от края на работния за БАНКАТА ден, в който 
изтича общия 5-годишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът 
от 7 работни дни от датата на публикуването на Предложението за изкупуване, а именно считано 
от края на работния ден – 08.09.2027г. 
 


