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ОБРЪЩЕНИЕ
към потенциалните инвеститори в ПФК ЦСКА АД

Уважаеми привърженици,

Професионален футболен клуб ПФК ЦСКА е най-титулувания
български клуб, който е бил 31 пъти шампион на България и 23 пъти
носител на Купата на страната. Огромното мнозинство българи-звезди на
световния футбол са произлезли от нашия клуб. Със своите стотици
хиляди фенове и неспирни успехи, ПФК ЦСКА стана част от спортната
слава и история на България.

Днес ние извършваме огромна промяна в любимия клуб. От клуб
притежание на отделни лица, той се превръща в клуб на своите фенове.
Предлагаме на свободния пазар три милиона акции на ПФК ЦСКА АД. С
набраните средства от продажбата на тези акции ще обновим своя
стадион и детско-юношеската школа, ще погасим стари задължения
направени в миналото от недобросъвестни лица и ще стабилизираме
окончателно финансите на клуба.

Но има нещо още по-важно. С превръщането на ЦСКА в
акционерно дружество и чрез публичната продажба на акции, любимият
отбор ще бъде поставен под контрола на своите фенове. Това става за
първи път у нас, а и в цяла Източна Европа. За да стигнем дотук, ние
осигурихме пълна прозрачност на своите финанси, изградихме на
практика нов първи отбор, подготвихме проекти за пълна реконструкция
на стадиона и на тренировъчната база, открихме нови възможности за
финансиране на дружеството.

Уважаеми привърженици - бъдещи акционери,

Вашето участие в предстоящата публична емисия акции на ПФК
ЦСКА е гаранция за възходящото развитие на нашия клуб. Всеки лев
получен от акциите ще бъде изразходван под контрола на независими
одитори за бъдещето на спорта, за нашите дела, за спортните ни бази.
Такъв е пътят на големите футболни грандове в Европа. Такъв е нашият
път, пътят на Червените шампиони!

Надзорен и Управителен съвет

на ПФК ЦСКА АД
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Използвани дефиниции и съкращения

Емитент, дружеството, ЦСКА, клубът –  „ПФК ЦСКА” АД;

Проспект – съвкупността от регистрационния документ, документа за ценните книжа и
резюмето;

Новите акции – обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и номинал 1
(един) лев, обект на настоящото предлагане;

ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа;

ТЗ – Търговски закон;

ЗПФИ – Закон за пазарите на финансови инструменти;

ЗПЗФИ – Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;

ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане;

ЗДДФЛ – Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

ДОПК – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;

Наредба № 2 – 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 от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

Наредба № 38 – Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните

посредници;

КФН – Комисия за финансов надзор;

Ресорен заместник-председател – Заместник-председателят ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност” към Комисия за финансов надзор;

ЦД – „Централен депозитар” АД;

БФБ – „Българска фондова борса – София” АД;

ОСА – Общо събрание на акционерите;

УС – Управителен съвет;

НС – Надзорен съвет;

ДВИ – Директор за връзки с акционерите;

БФС – Български футболен съюз;

УЕФА – Съюз на европейските футболни асоциации (UEFA - Union of European Football
Associations);

ФИФА – Международна футболна федерация (FIFA, от фр. - Federation Internationale de
Football Association);

КЕШ – Купа на европейските шампиони;

КНК – Купа на носителите на купи.
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Инвеститорите, проявяващи интерес към предлаганите ценни книжа могат да се
запознаят с Проспекта и/или да получат допълнителна информация, лично или на
посочен от тях електронен адрес всеки работен ден между 10:00 и 17:00 ч., както
следва:

• в офиса на Емитента „ПФК ЦСКА" АД – гр. София, бул. „Драган Цанков” № 3; тел.:
(+359) 2 9634279; факс: (+359) 2 9633902, електронен адрес: www.cska.bg;
електронна поща (e-mail): info@cska.bg; Лице за контакт: Владимир Рупов,

• в офиса на Инвестиционния посредник „Авал Ин" АД - гр. София, бул. „Тодор
Александров" № 73, ет.1; тел.: (+359) 2 987 33 60, (+359) 2 980 48 25; факс: (+359)
2 986 09 11, електронен адрес: www.aval-in.com ; електронна поща (e-mail):
aval.in@ibn.bg   лице за контакти: Румен Панайотов

Съдържанието на този документ не трябва да се счита за правен, финансов,
бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв съвет всеки потенциален
инвеститор трябва да се консултира със собствен правен, финансов или данъчен
консултант. Ако имате някакви съмнения относно съдържанието на този документ, вие
трябва да се консултирате с брокер, банков мениджър, адвокат, счетоводител или друг
финансов съветник. Трябва да имате предвид, че цената на акциите може да се понижи
или да се повиши.

 „ПФК ЦСКА” АД предупреждава потенциалните инвеститори, че инвестирането
в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове, които произтичат от
спецификата на футболния бизнес, включително от представянето на футболния отбор
на ЦСКА. (виж  т.4. „Рискови фактори”).

http://www.cska.bg/
mailto:info@cska.bg
http://www.aval-in.com/
mailto:aval.in@ibn.bg
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РЕЗЮМЕ
Раздел А – Въведение и Предупреждения

А.1 Това резюме следва да се възприема и чете като въведение към Проспекта.
Резюмето акцентира върху определена информация от останалите части на Проспекта
и може да не  съдържа цялата информация, която е важна за инвеститорите. Всяко
решение за инвестиране в ценни книжа следва да се основава на внимателно
разглеждане от инвеститора на целия проспект. Когато от инвеститор е заведен иск във
връзка със съдържащата в Проспекта информация, може ищецът, съгласно
националното законодателство, да поеме разноските за превод на проспекта при
образуване на съдебното производство. Съгласно чл.81, ал.4 от ЗППЦК лицата,
изготвили резюмето носят отговорност за вреди само ако информацията в резюмето е
заблуждаваща, невярна, противоречи на останалите части на Проспекта или четена
заедно с другите части на проспекта не предоставя ключовата информация, която да
подпомогне инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в ценните
книжа.

А.2 - Не се прилага към настоящата емисия, предвид което няма предоставено
съгласие от страна на Емитента или на лицето, отговорно за съставянето на проспекта,
за използване на проспекта от трети лица във връзка с последваща препродажба или
окончателно пласиране на ценни книжа от инвестиционни посредници.

Раздел Б - Емитент

Б.1 Фирма и търговско наименование на емитента

Наименованието на дружеството е „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА”
АД („ПФК ЦСКА” АД).

Б.2 Седалище и правна форма, приложимо право и държава на регистрация

„ПФК ЦСКА”  АД е седалище и адрес на управление в град София, район Средец,
ул. Драган Цанков № 3. Дружеството е регистрирано в  Република България и извършва
дейността си в съответствие с българското законодателство. Вписано е в Търговския
регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 130212106.

Б.3 Описание на естеството на основната дейност и текущите операции на
емитента и свързаните с тях ключови фактори

Основната дейност на „ПФК ЦСКА” АД се осъществява в следните направления:

- създаване на професионални, аматьорски и детско - юношески отбори по футбол;-
извършване подготовка на футболисти и организиране и администриране  на участието им
в републикански, зонални и областни първенства, както и в международни турнири по
футбол; - регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти; -
извършване на трансфери на футболисти; - придобиване, оценка и отстъпване   на    права
за   реклама,   телевизионно   и радиоразпространение на спортни състезания, организирани
от или с участието на клуба; - извършване на спортни услуги за гражданите; - организиране
на школи и курсове за учебно-тренировъчна и спортносъстезателна дейност; - изграждане и
стопанисване  на спортни  обекти  и  съоръжения;  подпомагане  на занимания на
гражданите по футбол и организиране за практикуване на футбол; - осъществяване на други
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дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и развитие на футбола; -
осъществяване на тренировъчна и спортносъстезателна дейност по други видове спорт.

Дейността на дружеството подлежи на редица регулации, съгласно действащите
в страната законови и подзаконови нормативни актове и „ПФК ЦСКА”  АД притежава
необходимите разрешения. За да осъществява основния си предмет на дейност, ПФК
ЦСКА АД е член на Българския футболен съюз (БФС) и ежегодно кандидатства и
получава лиценз за участие в турнирите на УЕФА и вътрешните първенства и турнири.

Детско-юношеската школа на ПФК ЦСКА АД е организация в структурата на
клуба,  занимаваща се със селекцията и развитието на млади футболисти, които
впоследствие да станат част от представителния отбор.

Приходите от обичайна дейност на ПФК ЦСКА АД се реализират от две основни
направления: приходи от продажба на услуги и приходи от продажба на състезателни
права.  Приходите от продажба на услуги включват приходи от: продажба на билети,
телевизионни права, реклама, ДЮШ, продажба на абонаментни карти. Приходите от
продажба на услуги бележат трайна тенденция на намаление за периода 2010 – 2012г.,
но към 31.10.2013г. те нарастват с 14.11% спрямо същия период на предходната
година. Най-голям е ръстът на приходите от продажба на билети -  с 45.45%, следван от
приходите от телевизионни права – 31.62% и приходите от продажба на абонаментни
карти – 27.5%.

Негативната тенденция в развитието на българския футбол, особено в
последните години на икономическа криза дава съществен отпечатък и върху
развитието на ПФК ЦСКА, което се отразява на финансовото състояние на дружеството.

Действията на новото ръководство за стабилизиране финансовото състояние на
дружеството предвиждат и увеличаване на приходите чрез: отдаване на стадиона и
прилежащите части за организиране на концерти, промоции и други събития;
разработване на електронен портал за он-лайн продажби и реклама; привличане на
нови рекламодатели; подписване на нови договори със спонсори и генерален спонсор.

Б.4a Описание на основните актуални тенденции, засягащи емитента и
отраслите, в които развива дейност

Основна тенденция, която разпознава мениджмънта е свързана с текущото
увеличение на капитала. В случай на успешна емисия, дружеството ще има възможност
да стабилизира финансовото си състояние чрез намаляване на задълженията си и
получаване на свеж финансов ресурс. Успешното реализиране на публичното
предлагане ще осигури възможностите за покриване на критериите и изискванията за
получаване на лиценз за участие в турнирите на УЕФА за сезон 2014-2015. В
допълнение, добавената стойност в следствие на направените капиталови разходи под
формата на увеличени приходи и по-добра позиция в класирането и имидж на отбора,
се очаква да възникне със съществено времево забавяне, поради което мениджмънтът
на ПФК ЦСКА основателно не очаква, положителните тенденции в развитието на
компанията да бъдат разпознати в краткосрочен план.

Б.5 Икономическа група и позицията на емитента в нея

За разглеждания период на историческата информация ПФК ЦСКА АД е част от
икономическа група по смисъла на §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Наредба
№ 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа, в качеството си на
дъщерно дружество, както следва: - В периода от 13.04.2009г. до 12.08.2013г.
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дружеството е част от икономическата група на едноличния си собственик на капитала
по това време - българската компания Титан Спорт ЕАД с ЕИК 200548205; - От
12.08.2013г. дружеството е част от икономическата група на чуждестранното
юридическо лице Лира Инвестмънтс С.А., регистрирано с номер В147616 в Люксембург,
което към датата на проспекта притежава 91.10% от размера на записания и внесен
капитал на Клуба. Лира Инвестмънтс С.А. не притежава други дъщерни дружества.

ПФК ЦСКА АД притежава 100 % от капитала на „ЦСКА Инвестмънт” ЕООД,
регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 01.08.2013г. с ЕИК
202682427. ПФК ЦСКА АД притежава и 80 % от капитала на „БОПА-СПОРТ” ООД (в
ликвидация). Дружеството е регистрирано на 26.01.2001г., а с решение на Софийски
градски съд от 30.11.2004г. е прекратено и обявено в ликвидация. Пререгистрирано е в
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130463457 на 10.01.2011г., като
са вписани обстоятелствата: прекратена търговска дейност и срок на ликвидацията
27.10.2010г.

Б.6 Лица с пряк или непряк интерес по отношение на капитала на емитента
или правата на глас, чието съобщаване се изисква от националното право на
емитента, както и размерът на интереса на такива лица. Право на глас на основните
акционери.

Към датата на настоящия документ лица, чието участие в капитала на ПФК ЦСКА
АД подлежи на оповестяване съгласно българското законодателство са: -
юридическото лице „Лира Инвестмънтс” С.А., регистрирано и действащо съгласно
законите на Великото Херцогство Люксембург с рег.номер В 147616, което пряко
притежава 4 637 649 броя акции, представляващи 91.10% от размера на записания и
внесен капитал на Клуба.; - Александър Трифонов Томов, притежавайки пряко над 95%
от акциите с право на глас на „Лира Инвестмънтс” С.А., притежава непряко над 5% от
капитала на ПФК ЦСКА АД.

Главният акционер в Дружеството не притежава права на глас, различни от тези
на  останалите акционери. Всички акции от капитала на ПФК ЦСКА АД са обикновени,
поименни, безналични акции. Съгласно Устава на дружеството, всяка акция дава право
на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на
ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Б.7 Подбрана ключова финансова информация за минали периоди относно
емитента, представена за всяка финансова година за обхванатия период,
както и за всеки следващ междинен финансов период, придружена от
сравнителни данни за същия период от предишната финансова година

В следващата таблица са представени ключови показатели, които обобщават
финансовото състояние на „ПФК ЦСКА” АД, съгласно одитираните годишни финансови
отчети на дружеството за периода 2010 - 2012 г и неодитирания междинен финансов
отчет към 31.10.2013г. Дружеството не е изготвяло междинни отчети за предходните
години.

Систематизирана финансова информация

Показател – в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2012 31.10.2013
Приходи от продажби 6 445 2 815 8 396 8 080 2 138
Разходи за дейността (14 663) (20 168) (13 522) (10 865) (8 988)
Нетна печалба (загуба) от дейността (983) (22 102) (3 275) (3 037) (8 989)
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Сума на активите 16 873 15 380 35 124 35 124 9 853
Текущи активи 11 682 11 881 14 269 14 269 2 522
Нетекущи активи 5 191 3 499 20 855 20 855 7 331
Собствен капитал (5 780) (27 882) (1 214) (1 214) (10 203)
Сума на задълженията 22 654 43 262 36 338 36 338 20 056
Текущи задължения 22 458 42 815 35 950 35 950 19 668
Нетекущи задължения 196 447 388 388 388

Основен капитал 4 422 4 422 4 422 4 422 4 422*
Брой акции (бр.) 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000*

* За целия разглеждан период и към датата на междинния отчет към 31.10.2013г.
размерът на записания капитал на дружеството е 6 500 000 лв., разпределен в 6 500 000 броя
акции с номинална стойност 1 лев и размерът на внесения капитал е 4 422 000 лв. Към датата
на настоящия проспект размерът на внесения капитал, вписан в търговския регистър е
5 090 790 лв. Проведеното на 02.11.2013г. Общо събрание на акционерите на дружеството е
взело решение за намаляване на вписания размер на капитала от 6 500 000 лв. до размера на
внесения капитал от 5 090 790  лв. чрез обезсилване на 1 409 210 броя акции, собственост на
акционера „Лира Инвестмънтс” С.А. и последващо увеличение на капитала на дружеството с
3 000 000 (три милиона) лева, в резултат на което същият да достигне общ размер от 8 090 790
лева (осем милиона деветдесет хиляди седемстотин и деветдесет) лева, чрез емитиране на
нови 3 000 000 (три милиона) броя поименни безналични акции с право на глас с номинална
стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност за една акция, определена с решение на
Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чрез първично публично предлагане на
акции до неограничен брой лица при условията на чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК с цел „ПФК ЦСКА”
АД да придобие статут на публично дружество.

Приходите от продажби на Емитента се увеличават от 6 445 хил. лв. за 2010 г. на
8 396 хил. лв. към края на 2012 г., което е ръст от 30.27%. През 2011г. е налице спад
спрямо 2010г. с 56.32%. Нарастването на приходите през 2012г. е в резултат на
увеличение на приходите от продажба на състезателни права. Към 31.10.2013г.
приходите от продажби на дружеството бележат спад със 73.54% спрямо същия период
през предходната година.

Разходите за дейността на клуба нарастват през 2011г. спрямо 2010г. с 37.54%, а
през 2012г. намаляват с близо 33% спрямо 2010г. Към 31.10.2013г. е налице спад в
разходите за дейността със 17.28% спрямо същия период на предходната година.

Сумата на активите през 2012г. се увеличава повече от 2 пъти спрямо 2011г. в
резултат на осчетоводени като новопридобити дълготрайни нематериални активи -
вещни права в размер на 16 277 хил.лв., от които 12 838 хил.лв. съгласно сключени
през 2012г. договори, предоставящи на дружеството права за ползване на спортни
обекти и 3 439 хил.лв. придобити права върху футболисти. В резултат на промени в
счетоводната политика, към 31.10.2013г. правата за ползване на спортни обекти на
стойност 12 838 лв. са отписани от нематериалните активи.

Във връзка със спецификата на дейността на дружеството в нематериалните
активи се включват вещните права върху футболистите от първия мъжки отбор, в
случаите когато се придобиват футболисти от други клубове. Те се завеждат при
тяхното придобиване по цена на придобиване и се амортизират за срока на договора.

Във връзка с извършената промяна в собствеността на Клуба в средата на 2013г.
са редуцирани задълженията към предишния собственик и свързани с него лица.
Извършени са разплащания и преструктуриране на други задължения, което



ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ПФК ЦСКА АД

12

допълнително е намалило дълга. В резултат на това размерът на текущите пасиви
намалява от 35 950 хил.лв. към 31.12.2012г. на  19 668 хил.лв. към 31.10.2013г., което
потвърждава амбицията на ръководството да стабилизира финансово Клуба.

Б.8 Ключова проформа финансова информация

Настоящият проспект не включва проформа финансова информация.

Б.9 Прогнози или оценка за печалбата

Настоящият проспект не включва прогнози и оценки за печалбата.

Б.10 Квалификации в одиторския доклад на финансовата информация за
минали периоди

Одиторският доклад за 2010 г. изразява мнение за обръщане на внимание: „Без
да изразяваме резерви, обръщаме внимание на факта, че към 31.12.2010г. годишният
финансов отчет на дружеството е изготвен на базата на принципа на действащо
предприятие, като съществуването му зависи преди всичко от намеренията на
ръководството за неговото бъдещо развитие и от финансовата подкрепа на акционера
и кредиторите му. Към 31.12.2010г. текущите пасиви превишават текущите активи с
10 775 хил.лв., нетният паричен поток от основната дейност е отрицателен, но чистата
стойност на капитала е коригирана в положителен аспект и е минус 5 780 хил.лв. Видно
е, че дружеството е предприело действия през изтеклата 2010г. сравнявайки
показателите към предходната 2009г.”

Одиторските доклади за 2011 и за 2012г. изразяват мнение, че финансовият
отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние
на дружеството към 31.12.2011г. и към 31.12.2012г., както и за неговите финансови
резултати от дейността и паричните му потоци за годината завършваща тогава, в
съответствие с МСФО, приети от Европейския съюз.

Б.11 Оборотен капитал

Заедно с дълготрайните активи, оборотния капитал се счита за част от
оперативния капитал и се изчислява като от краткотрайните активи се приспаднат
краткотрайните пасиви. За целия разглеждан исторически период и към датата на
изготвяне на настоящия документ, Дружеството не разполага с достатъчно оборотен
капитал за нуждите на бизнеса си. С оглед смяната на собствеността и реализиране на
бизнес идеята за стабилизиране на клуба,  Емитентът има необходимост от средства за
осъществяване на планираното, които ще бъдат осигурени чрез настоящото първично
публично предлагане в случай на негов успех.

Раздел В — Ценни книжа

В.1 Описание на вида и класа ценни книжа, които се предлагат

Обект на предлагане са 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, безналични,
поименни, свободно прехвърляеми акции. Акциите от тази емисия са от същия вид и
клас, както вече издадените акции на Емитента и дават еднакви права на
притежателите, както правата на досегашните акционери – право на един глас в
общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял,
съразмерно с номиналната стойност. Понастоящем, издадените от Емитента
обикновени акции, даващи същите права на акционерите, като акциите от настоящата
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емисия сa с ISIN код BG  1100042131. След приключване на подписката акциите от
увеличението на капитала ще бъдат регистрирани като увеличение на броя акции по
настоящия ISIN код на емисията акции, издадени от Емитента.

В.2 Валута на емисията ценни книжа

Номиналната и емисионната стойност на настоящата емисия акции се определя
в български лева (BGN).

В.3 Брой на акциите, емитирани и изцяло платени и емитирани, но не платени
изцяло. Номинална стойност на акция

Към датата на настоящия документ са издадени 6 500 000 (шест милиона и
петстотин хиляди) обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от
1.00 лев. Размерът на внесения капитал – емитирани и изцяло платени акции е
5 090 790 (пет милиона деветдесет хиляди седемстотин и деветдесет). Размерът на
емитираните, но неплатени акции е  1 409 210 (един милион четиристотин и девет
хиляди двеста и десет) броя.

В.4 Описание на правата, свързани с ценните книжа

Всички акции от настоящата емисия са от един клас с вече издадените акции на
дружеството и осигуряват еднакви права на притежателите си. Всяка акция дава две
групи права на притежателя си – имуществени и неимуществени.

Имуществените права на акционера са правото на дивидент и правото на
ликвидационен дял.

Неимуществените права на акционера могат да се разделят в три групи:
управителни, контролни и защитни.

Всяка акция дава на притежателя си и допълнителни права, които произтичат от
основните права и са пряко или косвено свързани с тях - право на записване на част от
новите акции при увеличаване капитала на Дружеството, съразмерна на
притежаваните акции до увеличаването и право на предпочтително придобиване на
ценни книжа.

В.5 Описание на евентуални ограничения върху свободната прехвърлимост на
ценните книжа

Акциите от настоящата емисия ще могат да се прехвърлят свободно, по реда,
предвиден в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Наредба №38 за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38),
Правилника за дейността на „БФБ-София” АД и Правилника на „Централен депозитар”
АД (ЦД). Съгласно Наредба № 38 от 25.07.2007 г. на КФН за изискванията към дейността
на инвестиционните посредници, последните нямат право да изпълняват нареждания
за сделки с финансови инструменти, ако същите са блокирани в депозитарна
институция, както и ако върху тях има учреден залог или е наложен запор.

В.6 Допускане до търгуване на регулиран пазар

В случай, че увеличението на капитала приключи успешно, увеличението на
капитала ще бъде вписано в Търговския регистър, новата емисия ще бъде регистрирана
в Централен Депозитар и Комисията за финансов надзор с цел търговия на регулиран
пазар, след което емитентът ще поиска допускане на емисията акции от настоящото
увеличение до търговия на регулиран пазар, организиран от „БФБ-София“ АД.
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В.7 Описание на политиката по отношение на дивидентите

Уставът на ПФК ЦСКА АД не предвижда ограничения за разпределянето на
дивидент. През последните три години дружеството не е реализирало положителен
финансов резултат и не е изплащало дивидент.

Раздел Г — Рискове

Г.1 Ключовата информация за ключовите рискове, специфични за емитента
или неговия отрасъл

А) Рискове, свързани с дейността на „ПФК ЦСКА”  АД

Риск от невъзможност за получаване на лиценз за участие във футболни
турнири

Рискът от невъзможност за получаване на лиценз се изразява в невъзможността
клубът да покрие финансовите критерии във връзка с наличието на непогасени
задължения към състезатели, треньори и футболни клубове.

Рискове, свързани с приходи от продажба на билети и ложи

Съществен риск за нереализиране на планираните приходи от продажба на
билети и ложи е лицензирането на стадион „Българска армия” от Общинската комисия
за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към
спортните обекти, по отношение на неговата сигурност.

Дейността на „ПФК ЦСКА” АД е в значителна зависимост от намирането на
спонсори на клуба

Евентуален спад в представянето на клуба в първенствата и класирането му,
може да се отрази отрицателно на приходите и те да бъдат по-ниски от очакваните.
Новият мениджмънт е в напреднала фаза на преговори по осигуряване на генерален
спонсор на клуба, който ще спомогне в значителна степен за финансовата
обезпеченост на отбора.

Приходи от трансфер на играчи и рискове свързани с пазара на
професионални футболисти

Трансферите на професионални футболни играчи са обект на комплексен набор
от регулации и правила. Правилата са във висока степен стандартизирани на
международно ниво от институции като FIFA (Световна футболна организация) и
допълнени от Българския Футболен Съюз.

Бизнесът на емитента и резултатите от дейността му са в пряка зависимост от
участия в турнири и представянето на клуба в тях

Голяма част от приходите на ПФК ЦСКА зависят от участието на първия отбор в
различните турнири – местни и международни.

Договорите между БФС и операторите за телевизионните права и правата за
радио разпространение за футболните срещи, могат да бъдат  неблагоприятни за
ПФК ЦСКА, тъй като клубът няма влияние при договарянето на условията в тях

Недобро представяне на клуба в българското първенство би го лишило от
участие в евротурнирите, които са източник на значителни приходи от предоставяне на
телевизионни права.
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Име и репутация на ПФК ЦСКА

Успехът на бизнеса на клуба зависи от стойността и силата на името и
репутацията му.

Способност за привличане и задържане на ключов персонал, включително
играчи

Дейността на ПФК ЦСКА в много висока степен е в зависимост от членовете на
ръководния орган, треньорския състав и от футболистите.

Неблагоприятен изход от съдебните дела, водени срещу дружеството,
включително и по отношение на исковете за обявяване в несъстоятелност

Дружеството е постигнало споразумения за уреждане на голяма част от
предявените претенции по съдебни дела. Постигнати са споразумения и за оттегляне
на подадените искове за обявяване в несъстоятелност с Павел Дочев с присъединени
кредитори „Пепаз Трейдинг Корпорейшън” ЕООД и „Люкрим Гард” ООД. С фирма
„Юнис” ООД няма постигнато споразумение, нещо повече – ръководството на клуба е
завело дело срещу „Юнис” ООД за това, че компанията е получила средства без да
извърши необходимите работи и е присвоила значителни материални активи. За този
случай е уведомена и Прокуратурата на Република България.

Мениджмънтът полага максимални усилия по минимизирането на този риск и
счита, че няма да бъдат засегнати бъдещите му намерения за развитие на клуба.

Риск от затрудняване на оперативната дейност с оглед наложените запори
върху банкови сметки

Във връзка с наложените запори върху банкови сметки на дружеството
съществува риск от затрудняване на оперативната му дейност. Мениджмънтът полага
максимални усилия за стабилизиране на финансовото състояние на клуба чрез
конкретни действия, насочени към погасяване на задълженията.

Риск от невъзможност за осигуряване на достъп до финансиране

Неблагоприятното икономическо състояние на Клуба и ниските финансови
показатели крият риск от затруднен достъп до допълнително финансиране.

Риск, свързан с обстоятелството, че и при максимално записване на емисията
размерът на собствения капитал на емитента няма да превишава основния му
капитал

Налице е риск от това, че и при максимално записване на емисията размерът на
собствения капитал на емитента няма да превишава основния му капитал. В тази
връзка с оглед минимизиране на този риск, дружеството възнамерява да предприеме
последващо увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на нова
емисия акции.

Риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия, различаващи
се от пазарните

Емитентът е част от икономическа група. Доколкото съществуват сделки в
икономическата група, те се сключват при стандартните пазарни условия в дадения
момент и не облагодетелстват никоя от страните.
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Б) Рискове, относими към пазара, в който оперира „ПФК ЦСКА” АД

Нарушаване на правилата на БФС, УЕФА и ФИФА

Дейността на клуба е регулирана от БФС, УЕФА и ФИФА. Невъзможността на
клуба да спази тези правила може да доведе до глоби, финансови неустойки или други
санкции, които да повлияят на възможността му да играе футбол както се очаква и/или
да повлияе отрицателно на бъдещите приходи на ПФК ЦСКА и крайния финансов
резултат.

Преговори за договорите за телевизионни права и правата за радио
разпространение за футболните срещи

Преговорите за телевизионните права за излъчването на първенството към
момента се водят от БФС. Клубът няма влияние върху крайния резултат при тези
преговори, което може да доведе до неблагоприятни условия по договорите за
телевизионни права и правата за радио-разпространение.

Регулации на УЕФА за финансов Феър Плей

В бъдеще Клубът може да се класира да играе в УЕФА, Шампионска лига или
УЕФА Лига Европа, като спечели българското първенство. Нарушаването на
регулациите на финансовия Феър Плей на УЕФА може да доведе до глоби, отнемане на
точки, забрана за регистрация на определени футболисти, неизплащане на средства от
награден фонд и/или евентуално отстраняване на клуба от турнирите на УЕФА.

Законодателен и данъчен риск

Съществува риск, макар и в незначителна степен от внезапни промени на закони
и регулации, които могат да ограничат дейностите и развитието на Емитента.

В) Общи рискове

Пазарен риск

Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия за дружеството и се
асоциира с рисковите фактори, на които е изложено то при осъществяване на
дейността си.

Ценови риск

Ценовият риск за дружеството се изразява в опасността от повишаване на
себестойността на продукта, който дружеството предлага, поради повишаване цените
за трансфери на футболисти, заплати на футболисти и издръжката на клуба като цяло.

Валутен риск

Валутният риск намира своето проявление при неблагоприятни промени в
съотношенията между валутите, в които са деноминирани приходите и разходите на
ПФК ЦСКА АД или обобщава неочаквани, внезапни промени във валутните курсове,
носещи риск от сериозни загуби от превалутиране.

Лихвен риск

 Проявлението на лихвения риск е свързано с евентуални неблагоприятни
промени в лихвените нива в България. Към момента основното задължение на ПФК
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ЦСКА е към Национална агенция по приходите, като лихвата по това задължение се
формира от основен лихвен процент на БНБ плюс лихва за просрочие на НАП.

Отраслов риск

Отрасловият риск се поражда от влиянието на отрицателни тенденции в
отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, агресивността на
мениджмънта, външни и вътрешни конкуренти и др.

Фирмен риск

Този риск е свързан с естеството на дейност на ПФК ЦСКА АД и по-специално с
опасността дружеството да не успее да реализира възвръщаемост от своите
инвестиции и дейности в съответствие с поетия риск.

Бизнес риск

Определя се от естеството на дейност на дружеството и представлява
несигурността от получаване на приходи, присъщи за конкретните сектори, в които
оперира дружеството.

Операционен риск

Проявлението му е свързано с опасността от недобро управление, недобре
функциониращи вътрешни процеси и системи и недостатъчно квалифициран персонал.

Ликвиден риск

Този риск може да настъпи както при значително забавяне на плащанията от
страна на длъжниците на дружеството, така и при неправилно управление на
паричните потоци от основната, инвестиционната и финансовата дейности.

Риск от неуспешно осъществяване на настоящото публично предлагане

В случай, че ПФК ЦСКА АД не успее да увеличи капитала си с посочения
минимален размер на емисията, с което да бъде приета за успешна, пред дружеството
се открива риск от това да не може да изпълни стратегическите си намерения.

Г) Систематични рискове: влияние на световната икономическа криза;
макроикономически риск; политически риск; кредитен риск на държавата;
инфлационен риск; валутен риск; лихвен риск.

Г.3 Ключова информация за ключовите рискове, специфични за ценните
книжа

Рискът при инвестирането в ценни книжа се свързва с несигурността и
невъзможността за точно предвиждане на бъдещи ефекти и влияние върху очакваната
възвръщаемост от направената инвестиция.

Ценови риск

Акционерите следва да имат предвид, че е възможно да настъпят събития,
които да причинят резки колебания в пазарните цени на акциите, каквито и преди са се
проявявали на българския капиталов пазар и на международните финансови пазари,
както и че подобни колебания е възможно да засегнат в неблагоприятна посока
акциите на „ПФК ЦСКА” АД.
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Ликвиден риск

Проявлението на ликвидния риск по отношение търговията с обикновени акции
по принцип се свързва с липсата на достатъчно добре развито търсене на тези акции за
определен/и период/и от време, съответно с наличието на затруднения за тяхната
продажба или закупуване с цел предотвратяването на загуби или реализирането на
печалби.

Риск от промяна на интересите на мажоритарния акционер

Мажоритарен собственик на капитала на „ПФК ЦСКА” АД към момента на
изготвяне на настоящия документ е „Лира Инвестмънтс” С.А., което пряко притежава
4 637 649 броя акции, представляващи 91.10% от размера на записания и внесен
капитал на Клуба и може да упражнява решаващо влияние. Ръководството на Клуба
смята този риск за незначителен, като се им предвид последователната воля и
действия на мажоритарния акционер да превърне Клуба в публично дружество.

Инфлационен риск

Инфлационните процеси водят до намаление на реалната доходност, която
получават инвеститорите.

Последващи увеличения на капитала

Инвеститорите в акции от увеличението на капитала на „ПФК ЦСКА”АД следва да
имат предвид, че е възможно дружеството да увеличи капитала си и в бъдеще, с оглед
необходимост от финансиране. Към настоящия момент,  никой от компетентните
органи на „ПФК ЦСКА” АД не е поемал ангажимент за последващо увеличение на
капитала на емитента.

Валутен риск за инвеститора

Настоящата емисия е деноминирана в лева. Валутен риск от инвестицията
съществува за инвеститори, чиито средства са в щатски долари или друга валута,
различна от лева и евро, поради постоянните движения на валутните курсове.

Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденти

На разпределяне подлежи печалбата на „ПФК ЦСКА” АД след облагането й с
дължимите данъци. Въпреки това няма гаранция, че Дружеството ще разпределя
парични дивиденти на акционерите.

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.

Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския
пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни
книжа.

Рискове, свързани с промени в българското законодателство относно данъчно
облагане на дохода от инвестиции в ценни книжа
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Съществува риск от промяна в заканодателството на местно или
общоевропейско ниво, в което да се предвиди увеличение на данъчното облагане на
доходите от сделки по покупко/продажба на ценни книжа.

Раздел Д — Предлагане

Д.1 Общи нетни постъпления, прогноза за общите разходи за емисията,
включително очакваните разходи, начислени на инвеститора от емитента или лицето,
предлагащо ценните книжа

Очакваните нетни постъпления по настоящата емисия обикновени акции (след
приспадане на разходите по емисията), при условие че бъдат записани всички 3 000
000 акции при емисионна цена от 3.00 лв. за акция са 8 933 068 лв. Общите разходи за
емисията/предлагането са в размер на 66 932  лв. и са изцяло за сметка на „ПФК ЦСКА”
АД.

Не се предвиждат разходи за инвеститора, които да са начислени от Емитента.
За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с акции на
регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не
са включени в комисионната на посредника (такси на БФБ и ЦД). Всеки потенциален
инвеститор, който реши да подаде поръчка за покупка през друг оторизиран
посредник, следва да се запознае с условията на съответния посредник за таксуване.

Д.2а Основания за предлагането и предназначение на постъпленията, очакван
техен нетен размер

Настоящата емисия се издава и предлага публично за записване, въз основа на
решение на Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г., на основание чл. 13,
ал. 1, б.”а” от Устава на Дружеството и чл. 194, ал.4 от Търговския закон. На свое
заседание на посочената дата, Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД е взело решение за
намаляване на вписания размер на капитала от 6 500 000 (шест милиона и петстотин
хиляди) лева до размера на внесения капитал от 5 090 790 (пет милиона деветдесет
хиляди седемстотин и деветдесет) лева и последващо увеличение на капитала на
дружеството с 3 000 000 (три милиона) лева, в резултат на което същият да достигне
общ размер от 8 090 790 лева (осем милиона деветдесет хиляди седемстотин и
деветдесет) лева, чрез емитиране на нови 3 000 000 (три милиона) броя поименни
безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна
стойност за една акция, определена с решение на Управителния съвет, одобрено от
Надзорния съвет, чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой
лица при условията на чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК с цел „ПФК ЦСКА” АД да придобие
статут на публично дружество. С това решение ОСА, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ е
изключило правото на акционерите да придобият част от новите акции на дружеството,
която съответства на дела им в капитала, преди увеличението.

Управителният съвет на свое заседание от 04.02.2014 г., отменяйки свое
решение от 12.12.2013г. определя емисионна стойност от 3 /три/ на акция, което
решение е одобрено от Надзорния съвет с протокол от същата дата.

Инвестиционните намерения на мениджмънта на „ПФК ЦСКА”АД са тясно
свързани с успеха на настоящото предлагане и очакваните нетни постъпления в размер
на 8 933 068 лв. са приоритизирани в следната последователност: Погасяване на стари
задължения към Национална агенция по приходите – 3 млн.лв.; Погасяване на
задължения към други кредитори – 3 млн. лв.; Инвестиции за Стадион „Българска
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армия”, които ПФК ЦСКА е поело като ангажимент да извърши с цел привеждане на
стадиона в съответствие с изискванията на УЕФА -  2 млн.лв.; За развитие на ДЮШ – 1
млн.лв.

Д.3 Описание на условията на предлагането

Общата сума на предлаганите акции е 3 000 000 (три милиона) броя
обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с еднакви права.

Цената на предлагане (емисионната стойност) за 1 акция е 3 (три) лева.

Всяко лице може да запише най-малко 10 (десет) обикновени акции и най-
много такъв брой акции, който е равен на броя на предложените акции.

Подписката се счита за успешно приключила, ако са записани и заплатени най-
малко 1 409 210 (един милион четиристотин и девет хиляди двеста и десет)  броя от
предлаганите акции.

Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез регистрация на временна
емисия по реда на чл.57 от Правилника за дейността на Централен депозитар АД (в
сила от 01.01.2014г.). Всички инвеститори могат да закупят акции от временната
емисия чрез сделка на „Българска фондова борса – София” АД, Първичен пазар. В
първия ден на търговия с временната емисия на „ПФК ЦСКА” АД на пода на БФБ,
Първичен пазар, Емитентът подава поръчка „продава” чрез определения
инвестиционен посредник „Авал Ин” АД за цялото количество акции от временната
емисия по лимитирана цена, равна на емисионната стойност и с валидност „до
отмяна”. Всеки желаещ да запише от новите акции подава нареждане за покупка от
временната емисия на „ПФК ЦСКА” АД чрез всеки инвестиционен посредник - член на
ЦД и БФБ. Допуска се подаване само на лимитирани поръчки, като тяхната валидност
може да бъде за деня, до отмяна или до дата. Поръчките за покупка ще се класират по
критерия „време на въвеждане”. Всички подадени поръчки за покупки на акции ще се
удовлетворяват до размера на поръчката за продажба на Емитента. В случай, че броят
на акциите по подадените поръчки за покупка превишават количеството на
предлаганите акции, то удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по
приоритета „време на въвеждане”. След сключването на сделка за покупка на акции от
временната емисия на „ПФК ЦСКА” АД и заплащането им чрез системата за клиринг и
сетълмент на Централен депозитар АД, акциите остават блокирани по подсметка при
инвестиционния посредник, чийто клиент е купувача до регистрирането на емисията за
търговия на регулиран пазар.

След потвърждение на проспекта от КФН, „ПФК ЦСКА” АД ще публикува
съобщение за публичното предлагане по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК в търговския
регистър по партидата на „ПФК ЦСКА” АД, в два централни ежедневника -  вестниците
„Труд” и „Преса”, както и на интернет-страниците на „ПФК ЦСКА” АД и ИП „Авал Ин” АД
най-малко 7 (седем) календарни дни преди началния срок за  покупка на акциите. По-
късната дата, между датата на съобщението в търговския регистър, публикациите в
двата централни ежедневника и на интернет страниците, се счита за начална дата на
публичното предлагане.

Началната дата, от която започва да тече срокът за  закупуване и заплащане на
акциите от временната емисия от увеличението на капитала, е първият работен ден,
следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното
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предлагане и съвпада с датата за първия ден на търговия на временната емисия на
пода на БФБ, Първичен пазар.

Крайният срок на предлагането (записването) на акциите от временната емисия
от увеличението на капитала е 15 (петнадесет) дни, считано от деня, представляващ
началото на срока за закупуване на акции. В случай, че крайният срок е неработен ден,
то за крайна дата за закупуване се счита първият следващ работен ден.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за
закупуване на акции.

Конкретните дати на начало и край на предлагането ще бъдат оповестени на
интернет-страниците на ПФК ЦСКА АД, ИП Авал Ин АД и БФБ.

Място за записване на акциите – в офиса на  „Авал Ин" АД, гр. София, бул.
„Тодор Александров" № 73, ет.1. или в офиса на всеки друг инвестиционен посредник -
член на „БФБ-София” АД и „Централен депозитар” АД. Списък с инвестиционите
посредници може да се намери на интернет страницата  на „БФБ- София” АД -
http://www.bse-sofia.bg/ и Централен депозитар АД - http://csd-bg.bg/.

Подаването на нареждане за покупка на акции от временната емисия става при
спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови
инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници.

Юридическите лица подават нареждане за покупка чрез законните си
представители или чрез упълномощено от тях лице в съответствие със законовите
изисквания и вътрешните процедури на съответния ИП.

Физическите лица подават нареждането лично, като се легитимират чрез
документ за самоличност, копие от който се прилага към нареждането или чрез
пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и
документ за самоличност на пълномощника, заверени с гриф „Вярно с оригинала”,
изписани собственоръчно и подписано от пълномощника. Инвестиционният посредник
задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представените
документи за самоличност. Чуждестранните физически лица представят копие от
страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта;
дата на издаване (ако има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава);
националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и копие на страниците на паспорта,
съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи
на български език.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на
подписката, „ПФК ЦСКА” АД уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни и
предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в
Търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в ЦД, в
регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на БФБ.

Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 1 409 210 /един
милион четиристотин и девет хиляди двеста и десет/ броя от предлаганите акции,
подписката се счита за успешно приключила и капиталът се увеличава до размера на
записаните и платени акции.

http://www.bse-sofia.bg/
http://csd-bg.bg/
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Не се предвижда записване на акции, превишаващо размера на предварително
определените параметри на подписката и не е налице опция „green shoe” за
превишаване на подписката.

В случай, че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата не приключи
успешно, „ПФК ЦСКА” АД уведомява едновременно КФН, банката и Централен
депозитар за резултата от подписката до 7 (седем) дни след крайния й срок. Емитентът
е длъжен да заяви за обявяване в търговския регистър и да публикува на интернет
страницата си и в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК, поканата до лицата,
записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните
суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции в срок до 1 (един) месец от
съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията
и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.
Инвестиционният посредник, участващ в предлагането, също публикува съобщение на
интернет страницата си.

Инвеститорите, за чиято сметка са сключени сделки за покупка на предлаганите
акции от временната емисия на Първичен пазар на БФБ, заплащат съответните суми на
инвестиционния посредник, чрез който са подали поръчки за покупка, съгласно
конкретните договорености и при спазване на приложимите нормативни актове,
правила и процедури. Инвестиционните посредници заплащат акциите, закупени за
техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане”
и съгласно правилата на ЦД.

ИП Авал Ин в качеството му на обслужващ публичното предлагане, подава
съобщения до ЦД за всяка продажба на акции от временната емисия с данни за
откритата специална набирателна сметка, по която ще постъпват сумите от
заплащането на акциите (сметката по чл.89, ал.1 от ЗППЦК). Набраните парични
средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на
подписката, вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър (чл. 89,
ал. 2 от ЗППЦК).

Д.4 Описание на всякакъв съществен за емисията/предлагането интерес,
включително конфликт на интереси

Към датата на настоящия проспект не е известно да е налице какъвто и да било
интерес или конфликти на интереси, който е съществен за емисията/предлагането.

Д.5 Име на физическото или юридическото лице, което предлага да продава
ценната книга. Блокиращи споразумения: участващи страни, информация за
периода на блокаж

С изключение на Емитента, няма друго физическо или юридическо лице, което
да предлага да продава ценните книжа от настоящата емисия. Няма постигнати и/или
подписани споразумения за блокиране.

Д.6 Размер и процент на непосредственото разводняване вследствие на
предлагането

За изчисляване на балансовата стойност на една обикновена акция на
дружеството, са  използвани междинния неодитиран финансов отчет на дружеството
към 31.10.2013 г.

Балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала на
дружеството е – 2.00 лв. (минус два лева). Емисионната стойност от 3.00 лв. на новите
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акции е по-висока от балансовата стойност на една акция преди увеличението и
съответно не е налице разводняване на капитала на дружеството по отношение
балансова стойност на акция. При записване на цялото предложено количество нови
акции балансовата стойност на акция след увеличението на капитала е в размер на -
0,16 лв. и -0.97лв. при записване на минималното количество акции, при което
предлагането ще се счита за успешно, и е налице увеличение на балансовата стойност
на акция и при двата случая.

Д.7 Прогнозни разходи, начислени на инвеститора от емитента или лицето,
предлагащо ценните книжа

Не се предвиждат разходи за инвеститора, които да са начислени от Емитента.
За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с акции на
регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не
са включени в комисионната на посредника (такси на БФБ и ЦД).
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1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

Проспектът за публично предлагане на нови акции на ПФК ЦСКА АД е изготвен
от Инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, със седалище и адрес на управление
гр.София, ул. „Княз Борис I” 71 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Тодор
Александров” № 73, ет. 1. Изготвилите проспекта служители на инвестиционния
посредник: Румен Панайотов – инвестиционен консултант, Тодор Тодоров – брокер и
Иванка Стоянова – ръководител „Вътрешен контрол” декларират, че доколкото им е
известно и след като са положили всички разумни усилия да се уверят в това,
съдържащата се в Проспекта информация е вярна и пълна, като отговаря на фактите и
не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Като цяло отговорен за информацията в Проспекта е Емитентът ПФК ЦСКА АД.
Членовете на Управителния съвет Александър Тодоров, Лъчезар Николов, Ивайло
Котев, Иван Ченчев и Румен Богданов отговарят солидарно за вредите, причинени от
неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

Съставителят на годишните финансови отчети на Емитента за 2010 г., 2011 г. и
2012 г., както и на междинния финансов отчет към 31.10.2013г. – Пламен Димитров  в
качеството му на лице по чл.34, ал.2 от Закона за счетоводството отговаря солидарно с
предходните лица за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни
в съставените от него финансови отчети на Емитента, информация от които е включена
в настоящия Проспект.

Лицето, одитирало финансовите отчети на Емитента за последните три
финансови години – регистрираният одитор Георги Георгиев № 0063, отговаря
солидарно с предходните лица за вредите, причинени от одитираните от него
финансови отчети, информация от които е включена в настоящия Проспект.

В съответствие с чл.81, ал.5 ЗППЦК, отговорните за съдържащата се в Проспекта
информация лица декларират, че доколкото им е известно и след като са положили
всички разумни усилия да се уверят в това, информацията в Проспекта, съответно в
определени части от него, за които те отговарят (членовете на Управителния съвет
отговарят за цялата информация в Проспекта, лицето по чл.34, ал.2 от Закона за
счетоводството – за информацията от изготвените от него финансови отчети, включена
в Проспекта, одиторът – за информацията от одитираните от него финансови отчети,
включена в Проспекта) е вярна и пълна.

Декларациите от лицата, отговорни за съдържащата се в Проспекта
информация,  са представени като приложения към Проспекта и са неразделна част от
него.

2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ

Одитор на Емитента за финансовите 2010, 2011 и 2012 година е Георги Иванов
Георгиев, вписан в публичния регистър на дипломираните експерт-счетоводители с
диплома № 0063, адрес София 1680, кв. Бели брези, бл.20, вх.1, ет.1, ап.2. Одиторът е
член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). В
посочения период, обхванат от историческата финансова информация, одиторът не е
бил заменян.
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3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

В следващата таблица са представени ключови показатели, които обобщават
финансовото състояние на „ПФК ЦСКА” АД, съгласно одитираните годишни финансови
отчети на дружеството за периода 2010 - 2012 г и неодитирания междинен финансов
отчет към 31.10.2013г. Дружеството не е изготвяло междинни отчети за предходните
години. Финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите
международни стандарти за финансово отчитане.

Систематизирана финансова информация

Показател – в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2012 31.10.2013

Приходи от продажби 6 445 2 815 8 396 8 080 2 138

Разходи за дейността (14 663) (20 168) (13 522) (10 865) (8 988)

Нетна печалба (загуба) от
дейността

(983) (22 102) (3 275) (3 037) (8 989)

Сума на активите 16 873 15 380 35 124 35 124 9 853

Текущи активи 11 682 11 881 14 269 14 269 2 522

Нетекущи активи 5 191 3 499 20 855 20 855 7 331

Собствен капитал (5 780) (27 882) (1 214) (1 214) (10 203)

Сума на задълженията 22 654 43 262 36 338 36 338 20 056

Текущи задължения 22 458 42 815 35 950 35 950 19 668

Нетекущи задължения 196 447 388 388 388

Основен капитал 4 422 4 422 4 422 4 422 4 422*

Брой акции (бр.) 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000*

* За целия разглеждан период и към датата на междинния отчет към
31.10.2013г. размерът на записания капитал на дружеството е 6 500 000 лв.,
разпределен в 6 500 000 броя акции с номинална стойност 1 лев и размерът на
внесения капитал е 4 422 000 лв. Към датата на настоящия проспект размерът на
внесения капитал, вписан в търговския регистър е 5 090 790 лв. Проведеното на
02.11.2013г. Общо събрание на акционерите на дружеството е взело решение за
намаляване на вписания размер на капитала от 6 500 000 лв. до размера на внесения
капитал от 5 090 790  лв. чрез обезсилване на 1 409 210 броя акции, собственост на
акционера „Лира Инвестмънтс” С.А. и последващо увеличение на капитала на
дружеството с 3 000 000 (три милиона) лева, в резултат на което същият да достигне
общ размер от 8 090 790 лева (осем милиона деветдесет хиляди седемстотин и
деветдесет) лева, чрез емитиране на нови 3 000 000 (три милиона) броя поименни
безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна
стойност за една акция, определена с решение на Управителния съвет, одобрено от
Надзорния съвет, чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой
лица при условията на чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК с цел „ПФК ЦСКА” АД да придобие
статут на публично дружество.
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Приходите от продажби на Емитента се увеличават от 6 445 хил. лв. за 2010 г. на
8 396 хил. лв. към края на 2012 г., което е ръст от 30.27%. През 2011г. е налице спад
спрямо 2010г. с 56.32%. Нарастването на приходите през 2012г. е в резултат на
увеличение на приходите от продажба на състезателни права. Към 31.10.2013г.
приходите от продажби на дружеството бележат спад със 73.54% спрямо същия период
през предходната година.

Разходите за дейността на клуба нарастват през 2011г. спрямо 2010г. с 37.54%, а
през 2012г. намаляват с близо 33% спрямо 2010г. Към 31.10.2013г. е налице спад в
разходите за дейността със 17.28% спрямо същия период на предходната година.

Сумата на активите през 2012г. се увеличава повече от 2 пъти спрямо 2011г. в
резултат на осчетоводени като новопридобити дълготрайни нематериални активи -
вещни права в размер на 16 277 хил.лв., от които 12 838 хил.лв. съгласно сключени
през 2012г. договори, предоставящи на дружеството права за ползване на спортни
обекти и 3 439 хил.лв. придобити права върху футболисти. В резултат на промени в
счетоводната политика, към 31.10.2013г. правата за ползване на спортни обекти на
стойност 12 838 лв. са отписани от нематериалните активи. Реализираните разходи по
поетия ангажимент за инвестиции в ползваните обекти ще се отчитат като текущи в
отчета за всеобхватния доход. Очаква се ПФК ЦСКА да получи за безвъзмездно
ползване стадион "Българска армия". Съоръжението е собственост на Министерство на
младежта и спорта, но се очаква да бъде предоставено на ЦСКА след обнародване на
промените в Закона за физическото възпитание и спорта.

Във връзка със спецификата на дейността на дружеството в нематериалните
активи се включват вещните права върху футболистите от първия мъжки отбор, в
случаите когато се придобиват футболисти от други клубове. Те се завеждат при
тяхното придобиване по цена на придобиване и се амортизират за срока на договора.
Ръководството е възприело този подход, тъй като справедливата стойност на този
актив е изключително динамична величина и често се влияе от случайни или
емоционални фактори, публикации в медиите, моментната спортно-техническа форма
на отбора или на футболиста и др.подобни, които често не подлежат на надлежно
измерване.

Във връзка с извършената промяна в собствеността на Клуба в средата на 2013г.
са редуцирани задълженията към предишния собственик и свързани с него лица.
Извършени са разплащания и преструктуриране на други задължения, което
допълнително е намалило дълга. В резултат на това размерът на текущите пасиви
намалява от 35 950 хил.лв. към 31.12.2012г. на  19 668 хил.лв. към 31.10.2013г., което
потвърждава амбицията на ръководството да стабилизира финансово Клуба.

По-подробна информация за представените данни и за промените във
финансовото състояние на дружеството е представена в т. 9 „Операционен и финансов
преглед”.

През периода 2010-2012 г. дружеството не e разпределяло дивиденти.
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4. РИСКОВИ ФАКТОРИ

Преди да инвестират в Акции на „ПФК ЦСКА” АД, потенциалните
инвеститори трябва внимателно да преценят рисковите фактори, посочени в
този раздел, в допълнение на другата информация, съдържаща се в Проспекта.
Ако някой от рисковете, описани по-долу се осъществи, това може да има
значителен негативен ефект върху дейността на „ПФК ЦСКА” АД, резултатите
от неговите операции или финансовото му състояние. Ако това доведе до
намаляване на пазарната цена на Акциите, инвеститорите могат да загубят
частично или изцяло своите инвестиции. Рисковете и несигурностите, описани
по-долу не са единствените, пред които „ПФК ЦСКА” АД е изправено, нито са
изчерпателни. Допълнителни рискове и други несигурни събития, които
понастоящем не са известни или се считат за несъществени, могат също да
имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността на „ПФК ЦСКА” АД,
резултатите от операциите или финансовото му състояние. Потенциалните
инвеститори трябва да се запознаят с целия Проспект и да не разчитат само на
информацията, изложена в този раздел.

Дейността на „ПФК ЦСКА” АД е изложена на общи и специфични рискове,
свързани с макроикономическата среда и специфичния отрасъл, в които дружеството
работи. Различни групи рискове могат да влияят едновременно на дейността на „ПФК
ЦСКА” АД, като някои от тях могат да бъдат ограничавани, а други са извън контрола на
дружеството. По-долу са описани предвижданите от „ПФК ЦСКА” АД механизми за
ограничаване и намаляване на рисковете.

4.1. Несистематични рискове

4.1.1. Рискове, специфични за дейноста на „ПФК ЦСКА” АД

ПФК „ЦСКА” има специфична дейност и източници на приходи. Основните
източници на средства на клуба са:

- приходи от продажба на билети и ложи;

- приходи от генерален спонсор и спонсорски договори;

- приходи от трансфери на играчи;

- приходи от участия в турнири;

- приходи получени от телевизионни права;

- приходи от рекламни договори;

- приходи от продажба на фен артикули.

Източниците и размерът на приходи са тясно зависими както от футболните
успехи на клуба, така и от това дали той е член на Български футболен съюз, съответно
е лицензиран като професионален футболен клуб за участие в „А” Футболна група на
националното първенство и за участие в турнирите на УЕФА.

Риск от невъзможност за получаване на лиценз за участие във футболни
турнири

Рискът от невъзможност за получаване на лиценз се изразява в невъзможността
клубът да покрие финансовите критерии във връзка с наличието на непогасени
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задължения към състезатели, треньори и футболни клубове. Ръководството на ПФК
ЦСКА счита, че този риск е минимизиран, тъй като през последните месеци се
извършват целенасочени  действия по преструктурирането на дълга и финансовата
стабилност на Клуба. В резултат на тази дейност общата сума на пасива от 37,2 млн.
лева (40 млн. лева през май 2013 г.) в края на 2013 г. спадна на 11,7 млн. лева. Беше
извършено отписване на част от дълга, а друга част беше разсрочена и започна нейното
изплащане. Срещу някои фирми и лица, чиито вземания бяха неправомерни, бяха
заведени дела. Всички открити случаи по текущия дълг към състезатели, треньори и
футболни клубове са поставени под контрол и ръководството на Клуба смята да ги
изплати в срока определен от Българския Футболен Съюз (31 март 2014г.). За
погасяване на всички възможни претенции към ПФК ЦСКА, натрупани през последните
години, са необходими около 800 000 лева. В случай, че публичното предлагане е
неуспешно, необходимите средства ще бъдат осигурени от спонсори и приходи от
продажби.

Рискове, свързани с приходи от продажба на билети и ложи

Значителна част от приходите на ПФК „ЦСКА” е с източник продажбата на билети
и ложи на стадион „Българска армия”. Тези приходи зависят от високото ниво на
футболните успехи, с което клубът да задържи вниманието на феновете си. Съществен
риск за нереализиране на планираните приходи от продажба на билети и ложи е
лицензирането на стадион „Българска армия” от Общинската комисия за проверка и
контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните
обекти, по отношение на неговата сигурност.

Дейността на „ПФК ЦСКА” АД е в значителна зависимост от намирането на
спонсори на клуба

Евентуален спад в представянето на клуба в първенствата и класирането му,
може да се отрази отрицателно на приходите и те да бъдат по-ниски от очакваните.
Ръководството счита, че не съществува риск източниците и размерът на приходи да се
влошат спрямо текущите им нива. Новият мениджмънт е в напреднала фаза на
преговори по осигуряване на генерален спонсор на клуба, който ще спомогне в
значителна степен за финансовата обезпеченост на отбора.

Приходи от трансфер на играчи и рискове свързани с пазара на
професионални футболисти

Трансферите на професионални футболни играчи са обект на комплексен набор
от регулации и правила. Правилата са във висока степен стандартизирани на
международно ниво от институции като FIFA (Световна футболна организация) и
допълнени от Българския Футболен Съюз. На местно ниво той следи и контролира
тяхното спазване. Свободното движение на играчи е ограничено от тези трансферни
правила и това е предпоставка за честна и равнопоставена конкуренция между
футболните отбори. Независимо от това, все още съществуват редица дисбаланси на
този пазар. Съществува ясна сегментация на пазара за професионални футболни
играчи, като самата сегментация е обусловена от икономическата сила на отделните
професионални футболни клубове. В този смисъл на самия пазар се наблюдава
концентрация, при която ограничен брой клубове правят по-голямата част от всички
разходи за трансфери.
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Гореописаната ситуация на трансферния пазар крие редица проблеми и
рискове, по-значителни от които са:

- клубът да не успее да промотира достатъчно добре свои футболисти;

- поради по-слабите финансови възможности на клуба в сравнение с големи
европейски отбори, съществува риск клубът да не успее да договори оптималните
финансови условия по бъдещи трансфери на професионални футболисти и с това да не
успее да  извлече максимална изгода от продажбата им;

- представянето на клуба на трансферния пазар е в изключителна зависимост от
футболни агенти, които играят ролята на посредници между футболните клубове или
между отделните футболисти и футболните клубове. Тази зависимост поражда риск за
ПФК ЦСКА, футболните агенти с които има договорни отношения да не успеят да
защитят в оптимална степен интереса на клуба при бъдещи трансфери на
професионални футболисти.

Бизнесът на емитента и резултатите от дейността му са в пряка зависимост от
участия в турнири и представянето на клуба в тях

Голяма част от приходите на ПФК ЦСКА зависят от участието на първия отбор в
различните турнири – местни и международни. Значителна част от тези приходи е от
участието на клуба в европейските клубни турнири. Евентуално лошо представяне в
местните турнири и съответно некласиране на първия отбор за участие в европейските
клубни турнири, би се отразило неблагоприятно на бъдещите приходи, като те могат да
бъдат по-ниски от очакваните.

Договорите между БФС и операторите за телевизионните права и правата за
радио разпространение за футболните срещи, могат да бъдат  неблагоприятни за
ПФК ЦСКА, тъй като клубът няма влияние при договарянето на условията в тях

Телевизионните права и правата за радио разпространение за футболните
срещи от "А" и "Б" Футболни групи, Купата на България и Суперкупата за сезони 2013-
2014, 2014-2015 и 2015-2016 г., са предоставени на "Футбол Про Медия"АД.
Разпределението на приходите от телевизионни права се осъществява в края на всеки
сезон от първенството. За сезон 2012/2013 между клубовете от „А” професионална
група са разпределени 15 милиона лева, като 40% от тази сума клубовете разпределят
по-равно, а останалите по критерии в зависимост от изигран брой срещи, крайно
класиране, наличие на осветление на стадиона на отбора и др. От горното следва, че
при евентуално лошо представяне и неблагоприятно класиране на първия отбор на
ПФК ЦСКА в бъдеще, това би оказало неблагоприятен ефект върху приходите от
телевизионни права на клуба. Допълнително, в договора за предоставяне на
телевизионни права между ПФК ЦСКА и Български Футболен Съюз са залегнали редица
отговорности и неустойки, като неизпълнението и/или нарушаването им биха довели
до значително намаление на приходите от предоставените телевизионни права. По
силата на гореописания договор, ако клубът отпадне от „А” футболна група няма да
участва в рапределението на постъпленията от продажба на телевизионни права.
Ръководството на клуба счита, че към момента този риск до значителна степен е
ограничен, тъй като ПФК ЦСКА е получил лиценз за „А” футболна група за сезон
2013/2014 и се работи по плана за покриване на критериите във връзка с
лицензирането за сезон 2014/2015г.
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Недобро представяне на клуба в българското първенство би го лишило от
участие в евротурнирите, които са източник на значителни приходи от предоставяне на
телевизионни права. Това неиминуемо би се отразило негативно на бъдещите приходи
на ПФК ЦСКА и крайния финансов резултат.

Име и репутация на ПФК ЦСКА

Успехът на бизнеса на клуба зависи от стойността и силата на името и
репутацията му. Името и репутацията са в тясна зависимост от успешното изпълнение
на стратегията  за разширяване на базата от фенове, спонсори и търговски партньори.
Също така, за да се запази и увеличи успехът на името на ПФК ЦСКА, е необходимо да
се увеличат паричните потоци и да бъде запазено положителното представяне на
дружеството в медийното пространство. Отрицателното отношение в публичното
пространство във връзка с представянето в първенствата на първия отбор на ЦСКА или
неговото поведение на терена, неспособността да се привличат и задържат
определени играчи и треньорски състав, както и действия или промени в
собственноста на клуба, могат да повлияят негативно на името на клуба и на неговата
репутация. Неспособността да се отговори ефективно на евентуално обществено
неодобрение на действията му, могат да доведат до последващо отслабване на името
и репутацията му. В допълнение, негативни събития във футболния бранш като цяло,
дори несъотносими към ПФК ЦСКА, могат да повлияят отрицателно на името и
репутацията. Като резултат от такива негативни събития размерът, отдадеността и
лоялността на феновете и търсенето на предлагания от дружеството „продукт” може да
спадне.

Способност за привличане и задържане на ключов персонал, включително
играчи

Дейността на ПФК ЦСКА в много висока степен е в зависимост от членовете на
ръководния орган, треньорския състав и от футболистите. Способността да се
привличат и задържат висококачествени футболисти за ЦСКА, както и добър
треньорски състав, е ключова за успеха на отбора в местните и международни
състезания и за увеличаване на неговата популярност. Следователно, тя е ключова и за
финансовото състояние, паричните потоци, които дружеството  генерира и за неговата
дейност като цяло.

Неблагоприятен изход от съдебните дела, водени срещу дружеството,
включително и по отношение на исковете за обявяване в несъстоятелност

Дружеството е постигнало споразумения за уреждане на голяма част от
предявените претенции по съдебни дела. Постигнати са споразумения и за оттегляне
на подадените искове за обявяване в несъстоятелност с Павел Дочев с присъединени
кредитори „Пепаз Трейдинг Корпорейшън” ЕООД и „Люкрим Гард” ООД. С фирма
„Юнис” ООД няма постигнато споразумение, нещо повече – ръководството на клуба е
завело дело срещу „Юнис” ООД за това, че компанията е получила средства без да
извърши необходимите работи и е присвоила значителни материални активи. За този
случай е уведомена и Прокуратурата на Република България.

Мениджмънтът полага максимални усилия по минимизирането на този риск и
счита, че няма да бъдат засегнати бъдещите му намерения за развитие на клуба.
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Риск от затрудняване на оперативната дейност с оглед наложените запори
върху банкови сметки

Във връзка с наложените запори върху банкови сметки на дружеството
съществува риск от затрудняване на оперативната му дейност. Мениджмънтът полага
максимални усилия за стабилизиране на финансовото състояние на клуба чрез
конкретни действия, насочени към погасяване на задълженията.

Риск от невъзможност за осигуряване на достъп до финансиране

Неблагоприятното икономическо състояние на Клуба и ниските финансови
показатели крият риск от затруднен достъп до допълнително финансиране. Дори и при
максимално записване на емисията нови акции размерът на собствения капитал  на
емитента ще е по-нисък от задълженията му, което от своя страна може да попречи на
ръководството да търси банково или друго дългово финансиране.

Риск, свързан с обстоятелството, че и при максимално записване на емисията
размерът на собствения капитал на емитента няма да превишава основния му
капитал

Налице е риск от това, че и при максимално записване на емисията размерът на
собствения капитал на емитента няма да превишава основния му капитал. В тази
връзка с оглед минимизиране на този риск, дружеството възнамерява да предприеме
последващо увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на нова
емисия акции.

Риск от осъществяване на сделки със свързани лица при условия, различаващи
се от пазарните

Емитентът е част от икономическа група. Рискът от извършване на сделки с
предприятията от групата, чиито условия да се различават от пазарните към момента
на сделката се елиминира дотолкова, доколкото Емитентът се стреми да поддържа
прозрачна политика във връзка с отношенията си и третирането на свързаните
дружества. Доколкото съществуват сделки в икономическата група, те се сключват при
стандартните пазарни условия в дадения момент и не облагодетелстват никоя от
страните.

4.1.2. Рискове, относими към пазара, в който оперира „ПФК ЦСКА” АД

Нарушаване на правилата на БФС, УЕФА и ФИФА.

Дейността на клуба е регулирана от БФС, УЕФА и ФИФА. Невъзможността на
клуба да спази тези правила може да доведе до глоби, финансови неустойки или други
санкции, които да повлияят на възможността му да играе футбол както се очаква и/или
да повлияе отрицателно на бъдещите приходи на ПФК ЦСКА и крайния финансов
резултат. Ръководството на клуба счита, че предприетите от него мерки по отношение
спазване на правилата, регулиращи дейността влияят в посока минимизиране на този
риск.

Преговори за договорите за телевизионни права и правата за радио
разпространение за футболните срещи
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Преговорите за телевизионните права за излъчването на първенството към
момента се водят от БФС. Клубът няма влияние върху крайния резултат при тези
преговори, което може да доведе до неблагоприятни условия по договорите за
телевизионни права и правата за радио-разпространение. Освен това разпределението
на приходите от телевизионни права може да не бъде в полза на ПФК ЦСКА, което да
доведе до намаление на очакваните приходи. В тази връзка ръководството се старае
да привлече повече спонсорски договори, с което да компенсира евентуални
последици при този вид риск. В напреднала фаза са преговорите по осигуряването на
генерален спонсор на отбора.

Регулации на УЕФА за финансов Феър Плей

В бъдеще Клубът може да се класира да играе в УЕФА, Шампионска лига или
УЕФА Лига Европа, като спечели българското първенство. Регулациите на финансовия
Феър Плей на УЕФА може да лимитират възможността на собствениците на клуба да
инжектират допълнителен капитал в ПФК ЦСКА. Правилата на УЕФА позволяват
инжектирането на допълнително капитал в Клуба само до определени размери, с
които  да се субсидират загубите. В правилата за клубно лицензиране, въведени от
УЕФА са заложени редица правила за участниците в клубните турнири, организирани от
УЕФА – Шампионска лига и Лига Европа. От сезон 2013-2014 клубовете, които искат да
участват в турнирите на УЕФА, трябва да предоставят подробна финансова информация
за да докажат, че съответстват на критериите за обезпеченост на УЕФА. Нарушаването
на критериите за обезпеченост на УЕФА от страна на ПФК ЦСКА може да доведе до
глоби, отнемане на точки, забрана за регистрация на определени футболисти,
неизплащане на средства от награден фонд и/или евентуално отстраняване на клуба от
турнирите на УЕФА. Ръководството счита, че този риск е минимизиран, тъй като е
разработен план за покриване на критериите по лицензиране на клуба за участие в
турнирите на УЕФА за сезон 2014/2015г., свързан със стабилизиране на финансовото му
състояние и изпълняване на инвестиционната програма за реконструкция и
модернизация на стадион „Българска армия”.

Законодателен и данъчен риск

Съществува риск, макар и в незначителна степен от внезапни промени на закони
и регулации, които могат да ограничат дейностите и развитието на Емитента. В това
число влиза и евентуален риск от повишаване на корпоративен данък печалба и/или
въвеждане на данък върху търговията с акции.

4.1.3. Общи рискове

Пазарен риск

Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия за дружеството и се
асоциира с рисковите фактори, на които е изложено то при осъществяване на
дейността си. Пазарният риск на дружеството има различни аспекти, които са описани
по-долу.

Ценови риск

Ценовият риск за дружеството се изразява в опасността от повишаване на
себестойността на продукта, който дружеството предлага, поради повишаване цените
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за трансфери на футболисти, заплати на футболисти и издръжката на клуба като цяло.
Негативен ефект в този случай би се получил в ситуация на запазване на ценовите нива
на услугата на пазара, което би довело до спад в нормата на печалба от реализацията
й. Ценовият риск има своето проявление и по отношение на цените на услугите - при
наличие на предлагане, многократно превишаващо търсенето на тези услуги, цените
биха се понижили до достигане на равновесно ниво.

Валутен риск

Валутният риск намира своето проявление при неблагоприятни промени в
съотношенията между валутите, в които са деноминирани приходите и разходите на
ПФК ЦСКА АД или обобщава неочаквани, внезапни промени във валутните курсове,
носещи риск от сериозни загуби от превалутиране. Основната дейност на дружеството
се осъществява в България. Основна част от приходите и разходите на дружеството са в
евро и лева, поради което влиянието на валутния риск върху дейността на Клуба би се
проявило при евентуална промяна на фиксирания валутен курс на лева към еврото
и/или отмяна на системата на валутен борд, докато България се присъедини към
еврозоната и въведе като платежна единица еврото. Въпреки, че присъединяването
към Еврозоната и въвеждането на еврото като платежна единица в България е
планирано да бъде осъществено при покриване на конкретните изисквания, няма
сигурност и гаранции, че ще бъде постигнато през следващите няколко години.

Лихвен риск

 Проявлението на лихвения риск е свързано с евентуални неблагоприятни
промени в лихвените нива в България. Към момента основното задължение на ПФК
ЦСКА е към Национална агенция по приходите, като лихвата по това задължение се
формира от основен лихвен процент на БНБ плюс лихва за просрочие на НАП. Към
момента на изготвяне на този документ лихвата възлиза на 10.02% годишно.
Потенциална промяна в лихвената крива и кредитния пазар като цяло, могат да
променят цената на задължението на ПФК ЦСКА, а от там да намалят нетния финансов
резултат на дружеството. Към момента ПФК ЦСКА не притежава инвестиции във
финансови инструменти, чиито цени зависят от лихвените нива, но инвеститорите
следва да имат предвид, че справедливата и пазарната стойност на експозиция в
подобни инструменти е възможно да бъде силно повлияна от промяна в лихвените
нива.

Отраслов риск

Отрасловият риск се поражда от влиянието на отрицателни тенденции в
отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, агресивността на
мениджмънта, външни и вътрешни конкуренти и др. Сред основните секторни рискове
се нареждат: условията по договорите за телевизионни права и правата за радио-
разпространение, които са извън влиянието на ПФК ЦСКА АД и могат да бъдат
неблагоприятни за клуба; засилената конкуренция между местни и европейски
футболни клубове при търсенето на качествени играчи води до постоянното нарастване
на трансферните разходи и разходите за заплати; евентуална промяна на правилата от
страна на БФС, УЕФА или ФИФА, които да повлияят на възможността на Клуба да играе
футбол и/или да повлияе отрицателно на бъдещите приходи на ПФК ЦСКА АД и
крайния финансов резултат.
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Фирмен риск

Този риск е свързан с естеството на дейност на ПФК ЦСКА АД и по-специално с
опасността дружеството да не успее да реализира възвръщаемост от своите
инвестиции и дейности в съответствие с поетия риск. Проявлението на риска се
асоциира с получаването на по-ниска доходност от очакваната. Управлението на
фирмения риск се свързва и с адекватните мерки и активното управление на
инвестициите, с наличието на висококвалифицирани специалисти при вземане на
управленски решения на стратегическо ниво и засилен контрол върху прилагане на
приетите планове и стратегии за развитие на Клуба, съобразени с текущата пазарна
конюнктура.

Бизнес риск

Определя се от естеството на дейност на дружеството и представлява
несигурността от получаване на приходи, присъщи за конкретните сектори, в които
оперира дружеството. Дружеството има гъвкава и адекватна политика и стратегия за
осъществяване на продажби на своя продукт, съобразена с особеностите на пазарите
на които оперира.

Операционен риск

Проявлението му е свързано с опасността от недобро управление, недобре
функциониращи вътрешни процеси и системи и недостатъчно квалифициран персонал.

Ликвиден риск

Проявлението на ликвидния риск по отношение на дейността на всяко
дружество се свързва с потенциалната възможност за липса на  временни и/или
недостатъчни 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 неправилно управление на паричните потоци
от основната, инвестиционната и финансовата дейности. Неправилното управление на
паричните потоци и евентуално настъпването на ликвидна криза могат да доведат до
реализирането на непредвидени загуби и пропуснати ползи от страна на дружеството.

Риск от неуспешно осъществяване на настоящото публично предлагане

В случай, че ПФК ЦСКА АД не успее да увеличи капитала си с посочения
минимален размер на емисията, с което да бъде приета за успешна, пред дружеството
се открива риск от това да не може да изпълни стратегическите си намерения. Този
риск по своята същност се отнася и към настоящото състояния на Клуба и действието
му ще се изрази в това, амбициите на мениджмънта за повишаване на качествените
характеристики на дружеството и растежа и реализацията на Клуба да останат
неосъществени.

4.2. Систематични рискове

Влияние на световната икономическа криза

Световната икономическа криза, започнала през 2007 г., доведе в много
държави по света (вкл. САЩ, страните от ЕС, Русия и Япония) до сериозен спад на
икономическото развитие и увеличаване на безработицата, ограничен достъп до
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финансов ресурс и сериозен спад в цените на финансовите активи в световен мащаб.
Финансовата криза също така оказа много негативно влияние върху глобалния
финансов пазар като цяло, изразяващо се в недоверие от страна на инвеститорите във
финансовите пазари и намаляване на инвестициите във финансови инструменти. В
резултат на това компаниите от финансовия сектор изпаднаха в състояние трудно да
поддържат ликвидност и да набират капитал.

Не може да се твърди със сигурност, че едно бъдещо влошаване на бизнес
климата няма да доведе до ново увеличаване на безработицата и намаляване на
доходите на населението в България, което от своя страна да се изрази в занижаване
на потреблението. Ниските нива на потребление биха оказали влияние върху
продажбите на Емитента. Бъдещото влошаване на бизнес климата и липсата на
сигурност по отношение на тенденциите на глобалния финансов пазар и в частност на
българския финансов пазар, може също да окаже неблагоприятно влияние върху
перспективите за развитие на Емитента, неговите резултати и финансовото състояние.

Макроикономически риск

Това е рискът от макроикономически сътресения, които могат да се отразят на
икономическия растеж, доходите на населението, търсенето и предлагането,
печалбите на икономическите субекти и др. Тенденциите в макроикономическата
обстановка влияят на пазарното представяне и на крайните резултати от дейността на
всички сектори в икономиката.

Политическият консенсус в България за запазване на валутния борд до
влизането на страната в Еврозоната, както и възможността за заем от ЕС и МВФ в
случай на необходимост, в значителна степен намалява риска от промяна на
фиксирания курс на лева към еврото. Значителните валутни резерви, както и ниското
ниво на държавен дълг, допълнително повишават сигурността на финансовата система.

Дейността на ПФК ЦСКА АД е в пряка зависимост от общата макроикономическа
среда в България. Макроикономическата ситуация в страната е стабилизирана и
показва ясна тенденция за възстановяване след регистрирания спад през 2008/09 г.,
вследствие на започналата през 2007 г. финансова и икономическа криза в глобален
мащаб. През 2009 г. икономиката на България регистрира спад на БВП в размер на 5%
като това е най-тежката икономическа криза след рецесията от 1996-1997 г. През 2010
г. имаше тенденция на възстановяване и ръст на БВП спрямо предходната година в
размер на 6.4%. През четвърто тримесечие на 2012 г. БВП на страната отчита ръст от
0.5% спрямо същото тримесечие на 2011 г., а спрямо предходното тримесечие запазва
темпа си. По данни на НСИ  и по експресни оценки през третото тримесечие на 2013 г.
БВП нараства с 0.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.6% спрямо
второто тримесечие на 2013г. Финансовата система функционира нормално.

Политически риск

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от
политическа дестабилизация, промени в принципите на управление, в
законодателството и икономическата политика. Политическият риск е в пряка
зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от
правителството дългосрочна политика. В резултат възниква опасност от негативни
промени в бизнес климата.
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Кредитен риск на държавата

Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международните
кредитни рейтинги на България. Ниски 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 ПФК ЦСКА АД.

На 13.12.2012г. агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor's потвърди
суверенния кредитен рейтинг на България на BBB/A-2 със стабилна перспектива.
Очакванията на кредитната агенция са за реален растеж на БВП от 1,7% през 2013 г. и
2% средно за периода 2013-2015 година, като основният двигател на този растеж ще
бъде възстановяването на вътрешното и външното търсене. На 13.12.2013г. агенцията
остави рейтинга на България в дългосрочна чуждестранна и местна валута на BBB/А-2,
но ревизира перспективата на страната ни от стабилна на отрицателна. Слабото
банково кредитиране, ограничения ръст на инвестициите, високите нива на
безработицата и политическата нестабилност, могат да доведат до забавяне на
структурните  реформи и да притискат ръста на икономиката, смятат от агенцията.
Когато има политически дисбаланси, задължително рейтинговите агенции ги улавят и
негативната перспектива изразява именно това.

Обявената от Министерството на финансите политика е насочена в следните
области:

- контролиране размера, динамиката и обслужването на всички финансови
задължения, поети от името и за сметка на държавата, представляващи
задължение за държавата и обхващащи вътрешния и външния дълг;

- разработване и прилагане на политиката по управление на държавния
дълг, чиято фундаментална същност цели осигуряване на
безпрепятствено финансиране на бюджета и рефинансиране на дълга
при минимално възможна цена в средно- и дългосрочен план и при
оптимална степен на риск;

- разработване и прилагане на подходяща емисионна политика,
извършване на контрол върху сделките с ДЦК, издаването на разрешения
за инвестиционно посредничество с ДЦК, както и провеждането на
действия, насочени към развитието на ефективен, прозрачен и ликвиден
местен пазар на държавен дълг;

- наблюдение обслужването на всички финансови задължения, за които е
издадена гаранция от името и за сметка на държавата, както и
обезпечаване на официалната информация за консолидирания държавен
дълг, включващ държавния дълг, дълга на общините и на социално-
осигурителните фондове;

- обезпечаване на необходимите предпоставки за ефективно
функциониране на вътрешния дългов пазар, както и подпомагане
институционалното развитие на финансовите пазари като цяло в
страната, предвид предизвикателствата и изключителната приоритетност
на тази област, предопределени от необходимостта за плавно
интегриране на местния към европейския капиталов пазар;
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- идентифициране и наблюдение на възможните рискове, които могат да
възникнат при изпълнението на набелязаните стратегически цели;

- предприемане на адекватни и навременни действия за минимизиране
или избягване влиянието на идентифицираните рискове, както и на
потенциалните им негативни ефекти.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на
реалната възвръщаемост на инвестициите. Сравнително ниската степен на инфлация
след 1998 г. позволи на икономическите субекти да генерират неинфлационни доходи
от дейността си и значително улесни прогнозирането на краткосрочните и
средносрочните бъдещи резултати. Въпреки положителните тенденции, касаещи
индекса на инфлацията, отвореността на българската икономика, зависимостта й от
енергийни източници и фиксирания курс BGN/EUR, пораждат риск от внос на инфлация.

Следва да се има предвид, че през 2008 г. бе отбелязано рязко повишаване на
инфлацията, която достигна 12.5%, последвано от намаление до 0.6% през 2009 г.
Основна причина за това са отчетените спадове на БВП, което предполага наличието на
рецесия в икономиката. Средногодишната инфлация на база индекса на
потребителските цени за 2012 г. спрямо 2011 г. е 3.0%. Годишната инфлация за
декември 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 4.2%. Инфлацията за октомври 2013 г.
спрямо септември 2013 г. е 0.5%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2013
г. спрямо декември 2012 г.) е - 1.7%, а годишната инфлация за октомври 2013 г. спрямо
октомври 2012 г. е -1.4%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2012 -
октомври 2013 г. спрямо периода ноември 2011 - октомври 2012 г. е 1.8%.

Инфлацията може да повлияе върху размера на разходите на Дружеството, тъй
като голяма част от пасивите му са лихвени. Тяхното обслужване е свързано с текущите
лихвени нива, които отразяват и нивата на инфлация в страната. Затова поддържането
на ниски инфлационни нива в страната се разглежда като значим фактор за дейността
на ПФК ЦСКА АД. Предвид това, всеки инвеститор би трябвало добре да осмисли и
отчете както текущите нива на инфлационния риск, така и бъдещите възможности за
неговото проявление.

Валутен риск

Този риск е свързан с възможността за обезценка на местната валута. За
България конкретно това е риск от преждевременен отказ от условията на Валутен
борд при фиксиран курс на националната валута. Предвид приетата политика от страна
на правителството и Централната банка, очакванията са за запазване на Валутния борд
до приемането на страната в Еврозоната.

Всяко значимо обезценяване на лева може да има значителен неблагоприятен
ефект върху стопанските субекти в страната, включително върху Емитента. Риск
съществува и тогава, когато приходите и разходите на даден стопански субект се
формират в различни валути. Особено изразена е експозицията на стопанските
субекти, опериращи на територията на България, спрямо щатския долар, който е
основна валута на значителна част от световните пазари на суровини и продукция.
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Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността за промяна на преобладаващите
лихвени равнища в страната. Неговото влияние се изразява с възможността нетните
доходи на компаниите да намалеят вследствие на повишение на лихвените равнища,
при които Емитентът финансира своята дейност. Лихвеният риск се включва в
категорията на макроикономическите рискове поради факта, че основна предпоставка
за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система
като цяло. Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на
различни източници на финансов ресурс. Типичен пример за проявлението на този
риск е глобалната икономическа криза, предизвикана от ликвидни проблеми на
големи ипотечни институции в САЩ и Европа. В резултат на кризата лихвените
надбавки за кредитен риск бяха преосмислени и повишени в глобален мащаб. Ефектът
от тази криза има осезателно проявление в Източна Европа и на Балканите, изразено в
ограничаване свободния достъп до заемни средства.

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.

4.3.  Рискове, свързани с акциите

Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане

Рискът при инвестирането в ценни книжа се свързва с несигурността и
невъзможността за точно предвиждане на бъдещи ефекти и влияние върху очакваната
възвръщаемост от направената инвестиция. Основният риск и несигурност за
акционерите на ПФК ЦСКА АД е вероятността тяхната инвестиция в акции на
дружеството да не запази своята стойност, както и да не генерира очакваната от тях
възвръщаемост.

В условията на глобална финансова криза потенциалният риск от неполучаване
на възвръщаемост от направената инвестиция и дори до понасяне на значителни
загуби се увеличава поради наблюдаваното значително подценяване на ценните
книжа, търгувани на борсата, както и поради свиването на търгуваните обеми, което се
асоциира с повишен ликвиден риск за ценните книжа.

Глобалната финансова криза представлява външен макроикономически фактор,
системен риск, върху който не биха могли да се приложат конкретни преки мерки за
въздействие и ограничаване на негативните резултати от страна на емитента.

„ПФК ЦСКА” АД информира потенциалните инвеститори, че
инвестирането в обикновени акции е свързано с определени рискове.
Инвеститорите трябва внимателно да прочетат и осмислят рисковете,
свързани с инвестирането в обикновени акции от настоящата емисия, преди да
вземат инвестиционно решение.
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Ценови риск

Промените в цената на акциите на „ПФК ЦСКА” АД могат да бъдат породени
както от фундаменталното състояние на дружеството – настоящи и очаквани резултати
от дейността - финансови резултати, нетна стойност на активите, реализация на
инвестиционните намерения и др., така и от икономическите и пазарни условия в
България, страните от Централна и Източна Европа и в другите нововъзникващи пазари
въобще. Акционерите следва да имат предвид, че е възможно да настъпят събития,
които да причинят резки колебания в пазарните цени на акциите, каквито и преди са се
проявявали на българския капиталов пазар и на международните финансови пазари,
както и че подобни колебания е възможно да засегнат в неблагоприятна посока
акциите на „ПФК ЦСКА” АД.

Няма сигурност, че пазарната стойност на обикновените акции на дружеството
след старта на търговия на акциите на БФБ ще бъде над емисионната цена, при която
инвеститорите са закупили тези акции. Пазарната им стойност ще се определя на
базата на търсенето и предлагането, и цената на акциите може да нараства или да
намалява. Тези „колебания” на цените могат да доведат до това, дадена ценна книга
да струва в даден момент много по-малко, отколкото в предходен момент. Борсовите
цени на акциите могат да бъдат предмет на резки колебания в резултат на публично
оповестена информация за финансовите резултати на дружеството, промени в
законодателството и други съществени събития.

Освен това е налице риск от това, доколко ще бъде постигнат активен борсов
пазар за тези инструменти, което може да доведе до негативни движения за
инвеститора, както по отношение на пазарната цена на акциите, така и по отношение
на ликвидността на инструмента.

Дружеството не гарантира на инвеститорите, че цената на неговите акции ще се
запазва стабилна и/или ще повишава своята стойност в бъдеще. Нито „ПФК ЦСКА” АД,
нито някой от съществуващите акционери на дружеството възнамеряват да
осъществяват изкупуване на обикновени акции на дружеството с цел запазване и/или
повишение на пазарната им цена, след осъществяването на публичното предлагане и
регистрирането на акциите за търговия на БФБ.

Ликвиден риск

Проявлението на ликвидния риск по отношение търговията с обикновени акции
по принцип се свързва с липсата на достатъчно добре развито търсене на тези акции за
определен/и период/и от време, съответно с наличието на затруднения за тяхната
продажба или закупуване с цел предотвратяването на загуби или реализирането на
печалби. Инвеститорите следва да имат предвид, че БФБ е значително по–малка и по–
слабо ликвидна от пазарите на ценни книжа в повечето страни с развита пазарна
икономика. За акционерите на „ПФК ЦСКА” АД няма гаранция, че котирането на тези
инструменти на дружеството на БФБ ще гарантира активната им търговия и достатъчна
ликвидност.

Ликвидността на обикновените акции ще се определя от:

• наличието на достатъчно заинтересовани продавачи и купувачи на пазара;

• наличието на достатъчно голям брой акции в обръщение;
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• наличието на приемлива разлика (спред) между цените „купува” и „продава”.

Ликвидният риск на обикновените акции ще зависи и от:

• развитието на пазара на дялови ценни книжа по отношение на обема и
разнообразието на предлаганите инструменти;

• финансовото състояние на емитента и др.

Риск от промяна на интересите на мажоритарния акционер

Мажоритарен собственик на капитала на „ПФК ЦСКА” АД към момента на
изготвяне на настоящия документ е „Лира Инвестмънтс” С.А., регистрирано и
действащо съгласно законите на Великото Херцогство Люксембург с рег.номер В
147616, което пряко притежава 4 637 649 броя акции, представляващи 91.10% от
размера на записания и внесен капитал на Клуба. Като мажоритарен собственик на над
2/3 от капитала на дружеството, акционерът може да упражнява решаващо влияние
върху всички въпроси, изискващи решение на общото събрание на акционерите на
дружеството, като например промени в устава, назначаване и освобождаване на
членовете на Надзорния съвет, одобряване на съществени за дружеството сделки,
разпределянето на дивиденти и др. За инвеститорите в акции на „ПФК ЦСКА” АД
съществува риска от настъпването на евентуални промени в интересите на основния
акционер, които промени да имат неблагоприятно проявление, както по отношение на
дейността на дружеството, така и спрямо интересите на миноритарните акционери.
Ръководството на Клуба смята този риск за незначителен, като се им предвид
последователната воля и действия на мажоритарния акционер да превърне Клуба в
публично дружество. Освен това в случай, че всички предлагани 3 млн.броя нови акции
бъдат закупени по време на първичното им публично предлагане, то след вписването
на увеличението на капитала на дружеството сегашният мажоритарен собственик ще
притежава по-малко от 2/3 от новия капитал на дружеството.

Инфлационен риск

Проявлението на инфлационния риск за притежателите на обикновени акции на
„ПФК ЦСКА” АД би настъпило в случаите, когато доходите от акциите (повишение в
цената и/или получени дивиденти) са по–малки от регистрираната инфлация за
периода на инвестиране. Инфлационните процеси водят до намаление на реалната
доходност, която получават инвеститорите. Въпреки, че практиката показва, че
доходността от акции значително изпреварва инфлационните процеси в България и в
други страни с развита пазарна икономика, няма гаранции за инвеститорите в акции на
„ПФК ЦСКА”АД, че тяхната инвестиция в акции на дружеството ще представлява реална
защита срещу инфлацията.

Последващи увеличения на капитала

Инвеститорите в акции от увеличението на капитала на „ПФК ЦСКА”АД следва да
имат предвид, че е възможно дружеството да увеличи капитала си и в бъдеще, с оглед
необходимост от финансиране. Към настоящия момент, освен описаната в настоящият
проспект емисия обикновени акции на дружеството, никой от компетентните органи на
„ПФК ЦСКА” АД не е поемал ангажимент за последващо увеличение на капитала на
емитента. Като публично дружество, „ПФК ЦСКА”АД е задължено при увеличаване на
капитала си да спазва изискванията на чл. 112 и следващите от ЗППЦК.
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Всяко допълнително финансиране на „ПФК ЦСКА” АД под формата на
увеличение на капитала чрез издаването на нови акции, може да има „разводняващ”
ефект за обикновените акционери на дружеството, а използването на алтернативно
финансиране под формата на дълг може да намали доходността от дейността на
дружеството, както и да доведе до ограничения за последващи бъдещи финансирания.

Валутен риск за инвеститора

Настоящата емисия е деноминирана в лева. Валутен риск от инвестицията
съществува за инвеститори, чиито средства са в щатски долари или друга валута,
различна от лева и евро, поради постоянните движения на валутните курсове.
Инвеститори, които поемат валутен риск при покупката на настоящата емисия биха
увеличили или намалили ефективната доходност от инвестицията си, в следствие на
засилване или отслабване на курса на лева/еврото спрямо валутата, в която са
средствата на инвеститора.

Валутният риск от инвестицията би могъл да се намали чрез използване на
валутни инструменти за неговото минимизиране (хеджиране). Стабилността и високото
доверие в надеждността на валутния борд в страната, както и доминиращите позиции
на еврото на международните валутни пазари, ограничават в известна степен
наличието на валутен риск.

Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденти

На разпределяне подлежи печалбата на „ПФК ЦСКА” АД след облагането й с
дължимите данъци. Въпреки това няма гаранция, че Дружеството ще разпределя
парични дивиденти на акционерите. Решението за разпределяне на печалбата се
приема от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Възможно е за дадена
година Дружеството изобщо да не реализира печалба, а дори и да има такава, Общото
събрание на акционерите може да не приеме решение за разпределянето й под
формата на дивидент. Всякакви бъдещи плащания на дивиденти ще зависят от
печалбите и паричния поток на „ПФК ЦСКА” АД, от разходите и инвестиционните
планове на дружеството, както и от намеренията на основните акционери.

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.

Инвестирането в нововъзникващи пазари е подходящо единствено за опитни
инвеститори, които напълно оценяват значението на посочените рискове.
Инвеститорите трябва също да имат предвид, че условията на нововъзникващите
пазари се променят бързо и следователно информацията, съдържаща се в този
документ, може да стане неактуална относително бързо.
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Рискове, свързани с българския пазар на ценни книжа

Възможно е инвеститорите да разполагат с по-малко информация за българския
пазар на ценни книжа, отколкото е налична за дружества на други пазари на ценни
книжа. Има известна разлика в регулирането и надзора на българския пазар на ценни
книжа и в действията на инвеститорите, брокерите и другите пазарни участници, в
сравнение с пазарите в Западна Европа и САЩ. Комисията за финансов надзор следи за
разкриването на информация и спазването на другите регулативни стандарти на
българския пазар на ценни книжа, за спазването на законите и издава наредби и
указания за задълженията относно разкриване на информация, търговията с ценни
книжа при наличието на вътрешна информация и други въпроси. Все пак е възможно
да има по-малко публично достъпна информация за българските дружества, отколкото
обикновено се предоставя на разположение на инвеститорите от публичните
дружества на другите пазари на ценни книжа, което може да се отрази на цената на
предлаганите ценни книжа.

Рискове, свързани с промени в българското законодателство относно данъчно
облагане на дохода от инвестиции в ценни книжа

Основните закони в България, които регламентират облагането на печалбата и
доходите на юридическите лица, както и доходите на физическите лица, включително
от дейност като едноличен търговец, са съответно Закон за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО) и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Към момента на съставяне на настоящия Проспект разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ
освобождават дохода, реализиран от сделки по покупко/продажба на ценни книжа
извършени на регулиран пазар, от облагане с корпоративен данък, респективно с
данък върху доходите на физическите лица.

Въпреки горното, съществува риск от промяна в заканодателството на местно
или общоевропейско ниво, в което да се предвиди увеличение на данъчното облагане
на доходите от сделки по покупко/продажба на ценни книжа.

4.4. Управление на риска

Голяма част от рисковете, пред които е изправен Емитента са подробно описани
в настоящия раздел РИСКОВИ ФАКТОРИ по-горе, като целта на този раздел е да се
опишат стъпките и процедурите, предприети от Ръководството с цел нормалното
функциониране на клуба, където рисковете са надлежно идентифицирани и тяхното
въздействие се управлява по начин, който минимизира негативното им въздействие
върху дейността и финансовото състояние на дружеството и гарантира непрекъснатост
на бизнеса.

Управлението на риска цели да:

- идентифицира потенциални събития, които могат да повлияят на
функционирането на Емитента и постигането на определени оперативни цели;

- контролира значимостта на риска до степен, която е счетена за допустима в
Емитента;

- постигне финансовите цели на Емитента при възможно по-малка степен на
риск.
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5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

5.1. История и развитие

"ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА" е акционерно дружество,
регистрирано в   Търговския   регистър,   воден   от   Агенция  по вписванията към
Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК 130212106 и упражнява
дейността си съгласно българското законодателство.

Дружеството е вписано в регистъра за търговски дружества като акционерно
дружество с решение на Софийски градски съд от 21.12.1999 г. От 12.08.2008г. до
10.12.2013г. правната форма на емитента е еднолично акционерно дружество.

Седалище и адрес на управление: Република България, град София, район
Средец, ул. Драган Цанков № 3

Телефон/факс: +359 2 9634279 / +359 2 9633902

Електронна поща (e-mail): office@cska.bg

Интернет страница: www.cska.bg

Клубът е основан на 5 май 1948г., като още същата година става за първи път
шампион на България. През годините клубът е носил имената:

- Септември при ЦДВ - през пролетта на сезон 1947/48 и сезон 1948/49;

- Народна войска - през 1950;

- Ц.Д.Н.В. през сезони 1951 и 1952;

- Отбор на Софийския гарнизон през 1953;

- ЦДНА от сезон 1954 до сезон 1961/62;

- ЦСКА "Червено знаме" от 1962/63 до 1967/68 след обединение с ДФС Червено
Знаме;

- ЦСКА "Септемврийско знаме" от 1968/69 до 1984/85 след обединение с ДФС
Септември;

- ЦФКА "Средец" от 1985/86 до 1988/89 след разформироването на отбора;

- ЦСКА от 1989/90 до сега.

ЦСКА е най-успешният български футболен отбор на всички времена:

- 31 пъти Шампион на България (1948, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958,
1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983,
1987, 1989, 1990, 1992, 1997, 2003, 2005, 2008).

- 19 пъти носител на Националната купа (9 пъти на Купата на Съветската армия
(1951, 1954, 1955, 1961, 1965, 1969, 1972, 1973, 1974) и 10 пъти на Купата на България
(1983, 1985, 1987, 1988, 1989, 1993, 1997, 1999, 2006, 2011).

- 5 пъти носител на Националната купа в неофициални турнири (4 пъти на Купата
на Съветската армия (1985, 1986, 1989 и 1990) и 1 път на Купата на България (1981).
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- 4 пъти носител на Суперкупата на България (1989, 2006, 2008, 2011).

ЦСКА е най-успелият български отбор в европейските клубни турнири със своите
2 полуфинала за КЕШ (1967, 1982) и 1 полуфинал за КНК (1989). Отборът има и 4
четвъртфинала за КЕШ. Общата сметка от участието на ЦСКА в европейските клубни
турнири (КЕШ, УЕФА и КНК) е 182 мача, 76 победи, 33 равни и 73 загуби при голова
разлика 280 - 255, което го прави единствения български тим с положителен баланс в
евротурнирите.

ЦСКА заема 60-то място, най-предно от българските представители, в класацията
за най-добър отбор на Европа за 20-ти век, публикувана през 2009г. от
Международната федерация за футболна история и статистика, организация призната
от ФИФА.

За официална емблема на клуба се използва създадената през 1989 г. В бял кръг
с червен кант са вписани в полукръг шест дъбови листа, обграждащи червена
петолъчка. В долната част на емблемата има червен флаг, прегънат на 4 места и
завършващ с българския трибагреник. В банера има надпис „ЦСКА“, а под него –
годината 1948. След спечелване на 30-тата титла през 2005 г., към емблемата са
добавени 3 златни звезди.

ЦСКА е произвел и обиграл едни от най-добрите български футболисти, донесли
на клуба и на България огромни успехи, както във вътрешни, така и в международни
първенства. Четвъртото място в света през 1994 г. е невъзможно без участието на
армейските футболисти и старши треньора Димитър Пенев. Участие взимат Христо
Стоичков, Емил Костадинов, Йордан Лечков, Любослав Пенев, Трифон Иванов, Георги
Георгиев и Ивайло Андонов.

Детско-юношеската школа на ЦСКА развива млади таланти както за попълване
на мъжкия отбор на ПФК ЦСКА, така и с цел продажба на други български и чужди
футболни клубове. Сред най-добрите футболисти, излезли от ДЮШ на ЦСКА са
Любослав Пенев, Емил Костадинов, Стоян Йорданов, Адалберт Зафиров, Иван
Методиев, Методи Деянов, Александър Тонев, Ивайло Иванов, Владислав Стоянов. В
момента в школата тренират 200  деца от всички възрасти, разпределени в дванадесет
възрастови групи.

Важните събития в развитието на стопанската дейност на Клуба са свързани и със
смяната на едноличния собственик на капитала на дружеството. В периода от
13.04.2009г. до 12.08.2013г. като едноличен собственик на капитала в търговския
регистър е вписана българската компания Титан Спорт ЕАД с ЕИК 200548205, а от
12.08.2013г. до 10.12.2013г. - чуждестранното юридическо лице Лира Инвестмънтс С.А.,
регистрирано с номер В147616 в Люксембург. Съгласно подписани между двете
компании с участието на ПФК ЦСКА споразумение от 10.07.2013г. и договор за
спогодба към него от 03.10.2013г. за прехвърлянето на 100% от капитала на клуба,
страните са поели  ангажимент да бъдат отписани от баланса на клуба задължения към
Титан Спорт ЕАД и свързаните с него юридически и физически лица. По-подробна
информация за представените данни и за промените във финансовото състояние на
дружеството е представена в т. 9 „Операционен и финансов преглед”.
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В периода, обхванат от историческата информация  Дружеството не е било обект
на преобразуване и консолидация и не е учредявало залог на търговското си
предприятие. В този период са заведени три искови молби за откриване на
производство за несъстоятелност, които новото ръководство на ПФК ЦСКА успешно
закри, както следва:

- от Пепаз Трейдинг Корпорейшън - за сума в размер на 500 000 евро, която е
изплатена през м.юни 2013г. (вследствие на това плащане са освободени акциите на
ПФК ЦСКА и са закупени от Лира Инвестмънтс С.А.);

- от Павел Дочев (бивш треньор на ПФК ЦСКА) - за сума в размер на 180 000 лева,
за изплащането на която е  сключено споразумение през м.декември 2013г.;

- от Люкрим Гард – за сума в размер на 150 000 лева, за изплащането на която е
сключено споразумение в началото на м.февруари 2014г. Заседанието на съда е
насрочено за 13.02.2014г., на което ще бъдат предоставени документи за платени суми
и споразумения.

През м.ноември 2013 г. е заведено ново дело за обявяване на клуба в
несъстоятелност от ЮНИС ООД, по което няма насрочено заседание. Ръководството на
ПФК ЦСКА е завело дело срещу същата компания, затова че е получила средства без да
извърши необходимите работи и е присвоила значителни материални активи, като за
случая е уведомена Прокуратурата на Република България.

Ръководството на ПФК ЦСКА счита, че не съществува риск от обявяване на клуба
в несъстоятелност.

В периода, обхванат от историческата информация  не е налице съществена
промяна на предлаганите от Емитента продукти и услуги.

5.2. Преглед на направените инвестиции

5.2.1. Описание на главните инвестиции на емитента за периода, обхванат от
историческата финансова информация

Основните капиталови разходи на Клуба за периода 2010-2012 г. са свързани
предимно с разходи за текущ ремонт и поддръжка на  спортно-техническата база,
покупка на земя и стопански инвентар, както и за придобиването на права върху
футболисти, както следва:

Извършени инвестиции – хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2013
1.  Текущ ремонт на стадиона - 4 919 176 -
2.  Ремонт на тренировъчна база 734 57 75 -
3. Почистване на базите - 1 400 - -
4. Закупени земи и ДМА 429 26 2 500 -
5. Придобити права върху футболисти 1432 83 3 439 62

Общо 2 595 6 485 6 190 62

Финансирането е осъществявано със средства, предоставени от тогавашния
собственик на клуба „Титан спорт” ЕАД.
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При закупуване на футболисти за първия мъжки отбор от други футболни
клубове се заплаща трансферна цена за придобитите вещни права и това се отразява в
отчета на дружеството като нематериален актив по цената на придобиване. При
привличане на футболисти като свободен агент не се заплаща трансферна цена, тъй
като към момента на сделката никой не притежава права върху тях.

5.2.2. Описание на главните инвестиции на емитента, които са в процес на
изпълнение и метода на финансиране

Към датата на проспекта главната инвестиция на емитента, която е в процес на
изпълнение е изграждането на тренировъчна база на стадион Българска армия,
включваща три изцяло завършени терена с размер 94x54 м; 80x56 м; 45x28 м
изпълнени с последно поколение изкуствена трева с изграден и завършен воден
каптаж, поливна система и нова ограда, осветление, съблекалня, нов трафопост,
входна алея и нов вход. Крайният срок за изпълнение на инвестицията е месец април
2014г. Стойността на инвестицията е в размер на около 1 млн.лв. и се финансира на
база споразумение за сътрудничество между Емитента и Сдружението с нестопанска
цел „ЦСКА Завинаги”.

Споразумението е подписано на 14.10.2013г., като страните се съгласяват да
обединят част от своите усилия и ресурс и да съгласуват действията си за постигане на
следните цели:

  Развитие и популяризиране на масовия спорт използвайки различни
способи за това, с цел възпитаване у населението от всички възрасти на здравни и
трудови навици и изграждане на позитивни морални качества;

  Свързване на традициите и съвременност (настоящето) във футболния
спорт под марката на „ЦСКА” и създаване на приемственост между поколенията, с цел
съхраняването й и създаване на устойчива среда за бъдещото й развитие;

 Възпитаване на дух на търпимост, толерантност и липса на агресия,
насилие и лошо поведение сред привържениците на футболния спорт и особено сред
запалянковците и почитателите на марката (отбора) „ЦСКА” преди, по време и след
провеждане на спортни състезания и прояви;

 Спазване на общоприетите в света принципи на физическото възпитание
и спорта и особено налагането на принципите на „честна игра” („феър плей”),
солидарност и липса на дискриминация при спортните състезания, сред
професионалните състезатели и спортуващото население;

 Изграждане и поддържане на модерна спортно-техническа база за
упражняване на професионален и масов спорт, като основна предпоставка и условие
за системно практикуване на физически упражнения и спорт, за постигането на
поставената най-висша цел – популяризиране на физическите занимания и спорт сред
населението за подобряване здравословното състояние, моралните устои и
дълголетие на нацията.

Намеренията за сътрудничество между страните се планира да бъдат
осъществявани на няколко етапа, всеки следващ от които задълбочава партньорството
и разширява неговия предмет. Реализирането на предходен етап не е условие за
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организиране и реализация на следващ такъв, а последователността на всеки следващ
етап, с изключение на първия, не е задължителна.

В споразумението са конкретизирани взаимоотношенията между страните за
първия етап, на който Сдружението се задължава да осигури материален и човешки
ресурс, с който да се осъществи описаната по-горе инвестиция – изграждане на
тренировъчни бази на стадион Българска армия, както и да организира и изпълнява
всички дейности за поддръжка и управление на тренировъчната база, за срока на
действие на договора за наем между ПФК ЦСКА АД и собственика-държавата.
Сдружението се задължава да осигури материален и човешки ресурс, с който да
реновира сектор Г на стадиона по начин и във вид, които позволяват лицензиране за
състезания от международния и вътрешен футболен календар.

Страните са определили ползването на тренировъчната база както следва:

- в делнични дни от 10 до 18 ч., базата ще се ползва изключително и само за
нуждите на професионалния отбор и на детско-юношеската школа на ПФК ЦСКА;

- през останалото време базата ще се предоставя за ползване от обществото, за
масови физически занимания и спорт, като евентуалните приходи от терените през
това време, след отчисляване на разходите, ще се разпределят в съотношение 70:30
между Сдружението и Клуба.

ПФК ЦСКА се задължава: да осигурява организацията на ползването
(дейностите); да използва своята част от приходите единствено за издръжката на
детско-юношеската школа или на спортни съоръжения или база, която експлоатира
самостоятелно (без помоща на сдружението, като напр. тази в Панчарево, стадион
Българска армия); да предостави на Сдружението 20 броя ВИП карти за ложата, както и
управлението и ползването на 5 броя рекламни пана на стадион Българска армия през
срока на ползването му; да предаде терените и да осигури възможност на
Сдружението за изпълнение на инвестициите.

Споразумението предвижда сътрудничеството на втория и на третия етап да
бъдат предмет на отделни споразумения или анекси към настоящето.

В споразумението няма клаузи относно неизпълнение на поетите от страните
задължения, както няма и предвидени други условия за плащане или предоставяне на
обезпечения от страна на ПФК ЦСКА.

В процес на изграждане е и първия по рода си в клубната футболна история на
България електронен портал за феновете на ЦСКА. Модерната технологична
инфраструктура на електронния портал ще бъде на световно равнище. Целта е
стимулиране и развитие на клуба чрез създаване на нови възможности за
финансиране, а именно: продажба на билети, абонаментни карти, фен артикули, он-
лайн реклама и др. Електронния портал съдържа следните модули: Он-лайн
закупуване на билети; Он-лайн магазин за фен артикули; Он-лайн игри; Таргетирана
SMS реклама; Платени анкети и проучвания; Томболи; Социални модули за
комуникация с феновете; Фен зона; Блог зони на феновете и на футболистите; Форум
на феновете. Стойността на инвестицията е в размер на около 500 хиляди лева и се
финансира изцяло от компанията „Фен портал системс” ООД на база сключен договор с
ПФК ЦСКА.
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Електронният портал ще се обезпечава финансово изключително от бъдещите
приходи от него. ПФК ЦСКА ще предостави рекламни площи по схема с цел формиране
на първоначален и последващ оперативен финансов ресурс за персонал, реклама,
членски карти, карточетци и всичко свързано с промотирането и развитието на
портала. Приходите от рекламните площи ще се използват за обезпечаване дейността
на портала и неговото развитие и популяризация.

Като възнаграждение за изграждането, развитието и поддръжката на
електронния портал компанията  „Фен портал системс” ООД получава правото да го
управлява и експлоатира, както и да получава 30% от печалбата, генерирана от  него за
срока на договора, който е 5 години. Изпълнителят няма правото да предоставя,
лицензира и участва в подобни проекти с други български футболни клубове.

По силата на договора Клубът се задължава да предостави: 10 бр. ВИП карти за
всеки сезон до края на договора; помещение за офис на „Фен портал системс” ООД в
непосредствена близост до офиса на търговския отдел на ЦСКА с цел улесняване на
комуникацията и съвместната работа; статистически данни относно посещаемостта на
футболните срещи, фен базата, медийно отразяване и др.

„Фен портал системс” ООД може да прекрати действието на договора
едностранно с 3-месечно предизвестие, като в този случай всички извършени разходи
остават за негова сметка, а ЦСКА запазва правото да ползва портала до срока на
изтичане на договора, като поема разходите за поддръжката му.

ПФК ЦСКА има правото да прекрати договора едностранно с 3-месечно
предизвестие след одит на всяка изминала година, без да заплаща неустойки при
положение, че „Фен портал системс” ООД не реализира приходи от дейността в
размерите, разписани в договора за всяка година от действието му. В противен случай
клубът дължи неустойка в размер, равен на средния годишен приход на портала от
изтеклите години, умножен по оставащите до крайния срок на договора години, но не
по-малко от 100 хил.евро.

5.2.3. Информация относно главните бъдещи инвестиции на емитента, за
които неговите органи на управление вече са поели твърди ангажименти

На 28.03.2012г. ПФК ЦСКА е сключил с Министерство на физическото възпитание
и спорта два договора за предоставяне за дългосрочно временно ползване за срок от
20 години на два спортни обекта, представляващи недвижими имоти – публична
държавна собственост:

1. Спортен комплекс „Българска армия”, находящ се в гр.София, „Борисовата
градина”, с обща площ от 61 372 кв.м., ведно с построените в него стадион „Българска
армия”, сгради и спортни съоръжения;

2. Тренировъчна футболна база „Панчарево”, с площ 66 084 кв.м.

Срещу ползването на предоставените спортни обекти Клубът е поел ангажимент
да реализира Програма за поддръжка и модернизация на всеки от тях, която включва
конкретни цели, етапи на изпълнение, предвидени дейности, а пълният размер на
инвестициите за двата обекта възлиза на 12 838 172 лева.

Цели на програмите са:
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а) Реконструкция на стадион „Българска армия” съгласно Предписание на
Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община;

б) Модернизация на стадиона „Българска армия” и на тренировъчната футболна
база „Панчарево” за осигуряване предпоставки за устойчиво развитие на детско-
юношеския и професионален спорт в ПФК ЦСКА;

в) Подобряване на качеството на условията за тренировки и подобряване на
управлението и контрола на спортната подготовка;

г) Повишаване на финансовата ефективност в рамките на ПФК ЦСКА и в
бюджетната рамка на публичните средства за развитието, поддръжката и издръжката
на спортните имоти чрез използването на средства, които се разходват за лагер-
сборове и състезания в други спортни обекти и осигуряване възможност за
безвъзмездно ползване на тази база от представителни отбори по други, различни
видове спорт, спортна дейност на граждани и други юридически лица в обществена
полза;

д) Увеличаване на привлекателността на футбола като национален спорт за
младежите и превантивна мярка за здравето на децата и подрастващите.

Пълният размер на инвестициите за Стадион „Българска армия”, които ПФК
ЦСКА поема ангажимент да извърши през целия 20-годишен период на действие на
договора е 9 370 584 лева. Предвижда се извършване на реконструкция и
модернизация, включващи:

- изпълнение на всички елементи и в сроковете по Предписание на
направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община по
части: конструктивна, вкл. антисеизмично укрепване,
електротехническа, ВиК, ОВК, санитарно-хигиенни изисквания и околна
среда, пожарна безопасност, както и паралелно с тях: доизграждане на
автоматизираната поливна система, подмяна на 2500 бр. седалки, нови
пейки за резервни играчи и треньори;

- модернизация на сектор „А”: ВИП-зала и стълбище, съблекални,
конферентна зала, нови стопански и административни помещения,
ремонт на санитарни възли и интериора на сградата по специален
проект, нова окачена фасада, козирка над трибуните на сектор А,
реконструкция над сграда към комплекс ЦСКА по допълнителен проект,
доставка и монтаж на нови 4 420 седалки на трибуна;

- проектиране и изграждане на тренировъчни игрища с изкуствена тревна
настилка, рециклиране на тревната настилка на основното игрище на
стадиона;

- изграждане на система за видеонаблюдение, подмяна на електронното
табло и озвучителната система, както и други дейности по поддръжката.

Пълният размер на инвестициите за Тренировъчната футболна база
„Панчарево”, които ПФК ЦСКА поема ангажимент да извърши през целия 20-годишен
период на действие на договора е 3 467 588 лева. Предвижда се извършване на
реконструкция и модернизация, включващи:
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- изпълнение на дейности по изработване на работен проект по части:
архитектурна, конструктивна, електро, ОВК, ВиК, вертикална планировка
и др. за тренировъчната база, съгласуването им със съответните органи,
с цел издаване разрешение за строеж. След получаване на
разрешението за строеж ще стартират подготвителни строителни
дейности. Предвижда се изграждане на автоматизирани поливни
системи и реновиране на втори тренировъчен терен;

- строителни дейности за обособяване на спортно-възстановителен
център, съблекални за представителен, дублиращи и детско-юношески
отбори, помещения за треньори, съдии, лекарски кабинет и допинг
контрол, столова с кухня. Изграждане на съвременна фитнес зала,
пералня и котелно помещение, площадкова инфраструктура, трафопост,
външно електрозахранване и възстановяване на ограда;

- проектиране и изграждане на тренировъчни терени с естествена тревна
настилка, автоматизирани поливни и осветителни системи;
рециклиране на тревната настилка на старите игрища;

- реконструкция на осветлението и спортната настилка на покрития терен
с цел осигуряване на целогодишно ползване на спортния комплекс.

Минималната годишна инвестиция за поддръжка на предоставените за
ползване два спортни обекта, която ПФК ЦСКА се задължава да прави е по 40 000 лв. за
всеки от тях.

Видовете дейности, стойността им и периода на тяхното изпълнение могат да
бъдат променяни при необходимост, при промяна в ценовите условия след разработка
на работните проекти, в зависимост от технологията на строително-монтажните работи,
както и по преценка на страните по договора след предварително съгласуване.

Очакваните промени в Закона за физическото възпитание и спорта ще позволят
двата обекта да бъдат предоставени за ползване от дружеството безвъзмездно. Това
обаче няма да окаже влияние върху поетите от Емитента ангажименти за инвестиции
във връзка с посочените по-горе договори, тъй като реконструкцията и
модернизацията на цялата спортно-техническа база е необходимо да бъде
осъществена с цел привеждането им в съответствие със съвременните концепции и
изисквания на ФИФА и УЕФА за състезателни и тренировъчни съоръжения и с
прилагане на новите информационни и електронни технологии и съоръжения.
Промяната на собствеността върху спортните обекти обаче би позволила привличането
на по-високомащабни инвестиции за цялостното обновяване на материалната база,
доколкото съществуващото статукво не позволява права за външните инвеститори. По
този начин клубът ще се освободи от задълженията по експлоатацията на стадиона, а
получаваните приходи от един модерен спортен комплекс ще дадат възможност за по-
доброто развитие на първия мъжки отбор и детско-юношеската школа.
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6. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

6.1. Основни дейности

ПФК ЦСКА АД е регистрирано с основен предмет на дейност:

- създаване на професионални, аматьорски и детско - юношески отбори по футбол;

- извършване подготовка на футболисти и организиране и администриране на
участието им в републикански, зонални и областни първенства, както и в
международни турнири по футбол;

- регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти;

- извършване на трансфери на футболисти;

- придобиване, оценка и отстъпване   на   права   за   реклама,   телевизионно   и
радиоразпространение на спортни състезания, организирани от или с участието на клуба;

- извършване на спортни услуги за гражданите;

- организиране на школи и курсове за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна
дейност;

- изграждане и стопанисване  на спортни  обекти  и  съоръжения;  подпомагане  на
занимания на гражданите по футбол и организиране за практикуване на футбол;

- осъществяване на други дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и
развитие на футбола;

- осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност по други видове
спорт.

За да осъществява основния си предмет на дейност, ПФК ЦСКА АД е член на
Българския футболен съюз (БФС) и ежегодно кандидатства и получава лиценз за
участие в турнирите на УЕФА и вътрешните първенства и турнири.

Детско-юношеската школа на ПФК ЦСКА АД е организация в структурата на
клуба,  занимаваща се със селекцията и развитието на млади футболисти, които
впоследствие да станат част от представителния отбор.

В момента детско-юношеската школа включва общо 12 различни отбора. Те са
разделени в 12 възрастови групи, обхващащи юноши и деца, родени между 1994 и
2005 година. За своите тренировки и мачове тимовете използват клубната база на
Емитента в София. В школата на ПФК ЦСКА АД за подготовка тренират общо над 200
деца. Директор на школата е бившия нападател на първия тим Спас Джевизов. Той е
важна част от състава на "червените" през периода 1976 – 1984 година.

В настоящия състав на представителния отбор на ЦСКА място намират общо 4
футболисти, играли преди това или играещи в момента в отбори от детско-юношеската
школа на клуба. Това са Г. Долапчиев, А. Грънчов,  В. Попов и Б. Чорбаджийски.
Александър Тонев (Астън Вила), Иван Иванов (Базел) са двама от юношите на ЦСКА,
които в последните години играят в силни отбори в чужбина и се превърнаха в основни
фигури в мъжкия национален тим на България.
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Последните най-големи успехи на школата на ЦСКА са през 1996 г. - 2011 г.
Републикански Шампион и 2012 г. - Шампион/ Градски първенец. В същото време
детските отбори от школата на клуба триумфират в множество турнири у нас и в
чужбина.

Във връзка с посочените по-горе основни дейности, дружеството извършва
следните конкретни услуги:

- продажба на билети и абонаментни карти – успехите, които клубът постигна
през първия полусезон на футболното първенство върна доверието на феновете и
стимулира присъствието им на стадиона. В тази връзка и въпреки направеното
намаление на цените на билетите, приходите от продажбата им  значително се
увеличават;

- предоставяне на телевизионни права – клубът има сключен договор с
Българския футболен съюз, който урежда условията и реда за предоставяне на процент
от постъпленията от предоставените телевизионни и рекламни права за футболните
срещи от А футболна група, Турнира за Купата на България и Суперкупата за сезон 2013-
2014г.;

-   реклама – новото ръководство на клуба работи в посока значителното
подобряване на този вид услуга,  тъй като в световен мащаб това е един от основните
източници на приходи за спортните клубове. Увеличаването на зрителите както пред
телевизионния екран, така и на стадиона е важна предпоставка за привличане на
рекламодатели.

Основната дейност на дружеството включва създаването и продажба на
състезатели, както за страната, така и в чужбина. Приходите от продажба на
състезателни права формират основния източник на средства за клуба. Формирането
на изцяло нов първи мъжки отбор в средата на 2013г. и постигнатите от него високи
резултати са предпоставка за очаквани добри трансферни цени при евентуална
продажба на състезатели.

Не са налице значителни нови продукти и/или услуги, които да са били
въведени и дотолкова, доколкото разработването на нови продукти или услуги да е
било публично оповестено.

6.2. Главни пазари

Приходите от обичайна дейност на ПФК ЦСКА АД се реализират от две основни
направления: приходи от продажба на услуги и приходи от продажба на състезателни
права.

Приходите от продажби съгласно годишните одитирани финансови отчети на
дружеството за 2010, 2011, 2012г. и междинния неодитиран отчет към 31.10.2013 г. са
представени в следващата таблична форма:
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ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ - в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2012 31.10.2013

1. Приходи от продажба на услуги, в т.ч.: 2 338 1 298 1 185 914 1 043
Отн.дял от общо приходи от продажби 36.28 46.11 14.11 11.31 48.78

- от продажба на билети 588 364 295 264 384
- приходи от телевизионни права 675 231 374 234 308
- приходи от реклама 947 566 426 339 263
- приходи ДЮШ 34 33 48 37 37
- от продажба на абонаментни карти 93 104 42 40 51

2. Приходи от продажба на състезателни права 4 107 1 517 7 211 7166 1 095
Отн.дял от общо приходи от продажби 63.72 53.89 85.89 88.69 51.22

Общо приходи от продажби 6 445 2 815 8 396 8080 2 138

Приходите от продажби на Клуба се увеличават от 6 445 хил. лв. за 2010 г. на 8
396 хил. лв. към края на 2012 г., което е ръст от 30.27%. През 2011г. е налице спад
спрямо 2010г. с 56.3%. Нарастването на приходите от продажби през 2012г. е в резултат
на увеличение на приходите от продажба на състезателни права, които формират над
50% от приходите от дейността на Клуба – съответно 63.72% през 2010г., 53.89% през
2011г., 85.89% през 2012г. и  51.22% към 31.10.2013г.

Към 31.10.2013г. тези приходи намаляват в пъти, тъй като в средата на годината
са разпродавани футболисти без да са реализирани приходи в дружеството. В резултат
на това ПФК ЦСКА е останал без най-важните си активи, като към края на м.юли клубът
притежава само шестима футболиста, от които трима юноши. След придобиването на
клуба от новия собственик на практика е формиран нов първи мъжки отбор, който към
края на август 2013 г. включва 30 футболисти, от които 13 чужденци и 17 български
граждани. От 30 картотекирани футболисти, 11 са на възраст до 20 г.

Приходите от продажба на услуги бележат трайна тенденция на намаление за
периода 2010 – 2012г., но към 31.10.2013г. те нарастват с 14.11% спрямо същия период
на предходната година. Най-голям е ръстът на приходите от продажба на билети -  с
45.45%, следван от приходите от телевизионни права – 31.62% и приходите от
продажба на абонаментни карти – 27.5%.

Действията на новото ръководство за стабилизиране финансовото състояние на
дружеството предвиждат и реализиране на приходи чрез отдаване на стадиона и
прилежащите части за организиране на концерти, промоции и други събития.

6.3. Влияние на изключителни фактори върху основните дейности и
главните пазари

Негативната тенденция в развитието на българския футбол, особено в
последните години на икономическа криза дава съществен отпечатък и върху
развитието на ПФК ЦСКА, което се отразява на финансовото състояние на дружеството.
Слабото представяне на отбора и нивото на мениджмънта му са довели до драстично
намаляване посещаемостта на футболните срещи и липса на рекламодатели.

Добрите резултати на клуба (3-то място във временното класиране) през
есенния полусезон на „А” футболна група дават сериозна заявка пред спортната
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общественост и феновете за завръщането на любимия отбор на челни позиции в
българския футбол. Това е предпоставка за участие във финалната фаза на футболното
първенство, където доброто класиране дава възможност за участие в турнирите на
УЕФА, което от своя страна ще генерира допълнителни финансови постъпления за
клуба.

Трябва да се отбележи, че ЦСКА сключи договори с бивши играчи и легенди на
клуба като Мартин Петров, Емил Гъргоров, Валентин Илиев, Тодор Янчев и Апостол
Попов. Освен това, бяха привлечени футболисти като Джаксън Менди, Омар Косоко,
Неманя Милисавлевич и Райс М’Боли, които вдигнаха качеството на отбора и неговата
конкурентноспособност в първенството. Също така, бяха изградени млади играчи от
школата на ПФК ЦСКА, като Григор Долапчиев, Петър Витанов, Антон Карачанаков,
Ангел Грънчов и Ивайло Чочев.

Всички тези играчи, съвместно с действията на ръководството, върнаха
доверието във феновете на отбора, което най-ясно се изразява в увеличената
посещаемост на мачовете в първенството.

6.4. Данни за степента на зависимост на емитента от патенти, лицензи,
търговски или финансови договори

Определящо за осъществяването на стопанската дейност на Дружеството е
лицензирането на ПФК ЦСКА при условията на Наредбата за клубно лицензиране за
турнирите на УЕФА и Наредбата за национално клубно лицензиране на БФС.   Лицензът
е със срок на валидност една спортно-състезателна година – от 1 юли на текущата
година до 30 юни на следващата година.

Дейността на ПФК ЦСКА АД подлежи и на други регулации съгласно
действащите в страната законови и подзаконови нормативни актове.

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта Дружеството е
професионален спортен клуб, който след придобиване на членство в съответната
лицензирана спортна федерация (в случая това е Българския футболен съюз) има
право:

1. да предлага на съответната спортна федерация предоставянето,
прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите;

2. да извършва трансфер на спортисти;

3. да притежава правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение
на спортни състезания, организирани от клуба, при условия и по ред, определени от
съответната спортна федерация;

4. да предоставя спортни услуги.

 Съгласно чл.29 от Правилника за статута на футболните клубове – членове на
Българския футболен съюз, в турнирите на УЕФА участват само футболни клубове -
членове на БФС, придобили това право, които са утвърдени от УЕФА след представяне
от БФС. В първенствата на „А” и „Б” футболни групи участват професионални футболни
клубове, които са придобили това право и получили лиценз по реда и при условията на
Националното ръководство по клубно лицензиране.
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Българският футболен съюз (БФС) е лицензиращия орган в Република България,
който управлява системата за клубно лицензиране, издава лицензи и осъществява
клубен мониторинг.

Лицензът  за участие в клубните турнири, които се играят под егидата на УЕФА се
издава ежегодно за всеки сезон по ред и при условия, регламентирани в Наредбата за
клубно лицензиране за турнирите на УЕФА и финансов феър плей. Тази Наредба
регламентира: а) минимума, който трябва да бъде изпълнен от БФС като член на УЕФА
за да действа като лицензиращ орган за своите клубове и процедурите, които да
изпълни при оценката на критериите за лицензиране; б) кандидата за лиценз, както и
лиценза, необходим за участие в клубните турнири на УЕФА; в) минимума от спортни,
инфраструктурни, персонални и административни, правни и финансови критерии,
които да бъдат изпълнени от даден клуб, за да получи лиценз от БФС, като член на
УЕФА, което представлява част от процедурата за допускане до участие в клубните
турнири на УЕФА.

1. Спортните критерии включват покриването на следните изисквания:
програма за развитие на детско-юношеската школа; наличие на поне 4 младежки
отбора в точно определени възрастови групи; осигурена медицинска грижа за
представителния отбор; регистрация на футболистите в БФС; писмени договори с
професионалните футболисти; прилагане на политика на расова равнопоставеност.

2. Инфраструктурните критерии обхващат следните изисквания: осигуряване на
стадион, отговарящ на специални изисквания на УЕФА; целогодишна разполагаемост с
тренировъчни съоръжения; инфраструктурни изисквания към тренировъчните бази.

3. Критериите за персонала и администрацията изискват наличието на следния
необходим квалифициран персонал: клубен секретариат; изпълнителен директор;
началник финансова служба (главен счетоводител); прес-аташе; лекар; физиотерапевт;
служител по сигурността; разпоредители, гарантиращи безопасността и сигурността
при мачове; служител за връзка с феновете; старши и помощник-треньори на
представителния отбор; ръководител на ДЮШ; треньори на младежите.

4. Правните критерии изискват представяне на следните документи: декларация
по отношение на участието в клубните турнири на УЕФА, включваща поемането на
определени регламентирани ангажименти; устав; актуална информация от търговския
регистър; данни за юридическата структура и крайното контролиращо юридическо
лице (органограма).

5. Финансовите критерии изискват: определяне на докладващо юридическо
лице и диапазон на докладване; предоставяне на одитирани годишни финансови
отчети; данни за наличието на просрочени задължения към футболни клубове, към
персонала и НАП; бъдеща финансова информация за периода, покриващ целия сезон
на лиценза.

Съгласно получения лиценз ПФК ЦСКА АД има право да участва в турнирите на
УЕФА за сезон 2013-2014г. Стадион Българска армия обаче не отговаря на посочените
по-горе изисквания и на него могат да се играят мачове само от вътрешното
първенство. Осъществяването на цялостна реконструкция и модернизация на стадиона
ще позволи лицензирането му за участие в клубните турнири на УЕФА.
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6.5. Основанията за всякакви изявления, направени от емитента във
връзка с неговата конкурентна позиция

ЦСКА е най-успелият български отбор в европейските клубни турнири, като
заема 60-то място, най-предно от българските представители, в класацията за най-
добър отбор на Европа за 20-ти век, публикувана през 2009г. от Международната
федерация за футболна история и статистика, организация призната от ФИФА.

Клубът има дългогодишната история и хиляди привърженици  с различен
социално-демографски статус. ЦСКА не е просто футболен отбор, а кауза за поколения
фенове, което определя и неговата социална роля в обществото.

ЦСКА е един от малкото български отбори през последните години редовен
участник в турнирите на УЕФА, където е достигал до различни етапи на
съревнованието.  В системата за клубно класиране на УЕФА клуба заема 175 място –
като единствено отборите на Лудогорец и Левски са с по-предно класиране от
българските клубове.  Ранкирането по системата на УЕФА е от значение при
определянето на етапа, на който ще започне отбора своето участие в надпреварата.
Към датата на проспекта няма български отбор в първата стотица на това класиране.

Във вътрешния шампионат дружеството успя да запише няколко впечатляващи
резултата спрямо преките конкуренти за челните места в първенствто. Към датата на
проспекта дружеството заема 4 място, като разликата в точковия актив спрямо първата
тройка в класирането е минимален.

За 65 години история ЦСКА има 59 отличия в рамките на България, което го
прави най-титулувания отбор в страната – 31 шампионски титли, 24 Купи и 4 Суперкупи.
Клубът е отстранявал в европейските турнири два действащи европейски шампиона –
Ливърпул и Нотингам Форест, и в различни фази отбори като Аякс, Байер Леверкузен,
Реал Сосиедад, Динамо Москва. В различни етапи е побеждавал отбори като Ювентус,
Байерн Мюнхен, Монако. Три пъти полуфиналист в Европа – 2 пъти КЕШ, 1 път КНК.
ЦСКА държи многобройни рекорди като най-много участия в А група, най-много
победи в А група, най-малко загуби в един сезон, най-много поредни мачове без
загуби, най-много поредни победи в А група, най-много спечелени точки за един сезон,
най-много вкарани голове, най-малко допуснати голове, най-голяма победа, най-много
зрители на мач, най-много златни дубли – 11, най-голяма победа в КЕШ, най-голяма
победа в УЕФА, най-голяма победа в КНК, най-много участия в евротурнирите, най-
много победи в евротурнирите, най-много отстранени отбори в евротурнирите, най-
много поредни мачове без загуба в евротурнирите.

Клубът притежава най-много индивидуални рекорди на футболисти и рекорди.
За ЦСКА са играли имена като Иван Колев, Крум Янев, Иван Зафиров, Аспарух
Никодимов, Петър Жеков, Манол Манолов, Христо Стоичков, Емил Костадинов,
Димитър Пенев, Йордан Лечков, Любослав Пенев, Трифон Иванов, Георги Велинов,
Димитър Якимов, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Стилиян Петров.

Към настоящия момент треньор на ЦСКА е Стойчо Младенов, който е  шампион
на България с ЦСКА през 1980, 1981, 1982, 1983 като футболист, през 1997 като
помощник-треньор, през 2003 и 2008 като треньор. Носител на Купата на страната през
1983, 1985 като  футболист и през 1997 като помощник-треньор. Стойчо Младенов е
треньор №1 на  българското първенство с ЦСКА през 2003 и 2008. През юли 2013

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_20-%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_20-%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90
http://bg.wikipedia.org/wiki/1980
http://bg.wikipedia.org/wiki/1981
http://bg.wikipedia.org/wiki/1982
http://bg.wikipedia.org/wiki/1983
http://bg.wikipedia.org/wiki/1997
http://bg.wikipedia.org/wiki/2003
http://bg.wikipedia.org/wiki/2008
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/1983
http://bg.wikipedia.org/wiki/1985
http://bg.wikipedia.org/wiki/1997
http://bg.wikipedia.org/wiki/2003
http://bg.wikipedia.org/wiki/2008
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година той отново беше назначен за старши треньор на "армейците", което даде
своето отражение в представянето на отбора и класирането към първия полусезон.
Отборът заема 4 място, което предвид закъснялата подготовка и трудното
окомплектоване на състава може да се разглежда като сериозен напредък спрямо
безнадежното положение в което се намираше клубът  към края на месец май.

По неофициална статистика Клубът има около 2 милиона симпатизанти в
България.

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

7.1. Ако емитентът е част от група — кратко описание на групата и
положение на емитента в рамките на групата

За разглеждания период на историческата информация ПФК ЦСКА АД е част от
икономическа група по смисъла на §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Наредба
№ 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа, в качеството си на
дъщерно дружество, както следва:

- В периода от 13.04.2009г. до 12.08.2013г. дружеството е част от
икономическата група на едноличния си собственик на капитала по това време -
българската компания Титан Спорт ЕАД с ЕИК 200548205;

- От 12.08.2013г. дружеството е част от икономическата група на чуждестранното
юридическо лице Лира Инвестмънтс С.А., регистрирано с номер В147616 в Люксембург,
което към датата на проспекта притежава 91.10% от размера на записания и внесен
капитал на Клуба. Лира Инвестмънтс С.А. не притежава други дъщерни дружества.

7.2. Дъщерни предприятия на емитента

ПФК ЦСКА АД притежава 100 % от капитала на „ЦСКА Инвестмънт” ЕООД,
регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 01.08.2013г. с ЕИК
202682427. Дъщерното дружество е със седалище: гр. София, район Средец, ул.
„Драган Цанков” 3 и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;  търговско
представителство и посредничество; външнотърговска дейност, внос, износ;
комисионни, спедиционни, превозни сделки, всички видове транспортна дейност,
както и всички други дейности, незабранени от закон.

ПФК ЦСКА АД притежава и 80 % от капитала на „БОПА-СПОРТ” ООД (в
ликвидация). Дружеството е регистрирано на 26.01.2001г., а с решение на Софийски
градски съд от 30.11.2004г. е прекратено и обявено в ликвидация. Пререгистрирано е в
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130463457 на 10.01.2011г., като
са вписани обстоятелствата: прекратена търговска дейност и срок на ликвидацията
27.10.2010г. Дъщерното дружество е със седалище: гр. София, район Младост,
Искърско шосе № 2 и с предмет на дейност: образователна, културна, спортна,
социална дейност, професионално обучение, квалификация и преквалификация,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг,
информационни, програмни и рекламни услуги и други дейности, незабранени
изрично от закона.
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8. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ

Материалната база, която ползва клубът включва Спортен комплекс „Българска
армия” и Тренировъчна футболна база „Панчарево”. И двата спортни обекта
представляват недвижими имоти – публична държавна собственост и съгласно
договори от 28.03.2012г. с Министерство на физическото възпитание и спорта са
предоставени на ПФК ЦСКА за временно ползване за срок от 20 години срещу
конкретни програми за поддръжка и модернизация, подробно описани в т.5.2. от
настоящия Проспект.

Стадион "Българска армия" се намира в Борисовата градина в центъра на София
и представлява спортен комплекс с тенис кортове, баскетболна зала, лекоатлетическа
писта, футболен терен с изкуствена настилка за мини футбол, което разполага и с
осветление, позволяващо ползване на игрището в късните часове на деня и официално
футболно игрище. Официалното футболно игрище е с капацитет 22 015 места,
разпределени в 4 сектора. Покритите места на стадиона са 2100. Игралното поле е с
дължина 105 метра и ширина 68 метра. Стадионът разполага с обособени ложи за
ветерани с 87 места и за журналисти с 80 места.

Правителството публично е обявило намерението си ПФК ЦСКА да получи за
безвъзмездно ползване стадион „Българска армия” след обнародване на промените в
Закона за физическото възпитание и спорта. Към датата на настоящия Проспект
Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта е
приет на първо четене от Народното събрание.

Основната част от приходите от настоящото публично предлагане ще се
използват за финансирането на дейностите по реконструкция и модернизация на
материалната база.

В следващата таблица е представена информация за значимите дълготрайни
материални активи на дружеството по вид. Както е видно, в последните години ПФК
ЦСКА поддържа материалната си база без съществени инвестиционни решения, с
изключение на инвестициите, посочени в т.5.2. от настоящия документ.

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10. 2013

Машини и оборудване 27 15 15 12

Транспортни средства 384 328 265 228

Други материални активи (земи) 2285 2282 4782 4791

Обща балансова стойност 2696 2625 5062 5031

Значимите дълготрайни материални активи, които дружеството притежава са
земи, от които 12 дка в регулация и 66 дка земеделски земи, върху които са наложени
обезпечителни мерки във връзка със задълженията на клуба.

Дружеството ползва автобус Мерцедес-Бенц по лизингов договор,
задължението по който към 31.10.2013г. е на стойност  388 хил.лв.

Не съществуват екологични проблеми, които могат да засегнат използването на
дълготрайните материални активи от Емитента.
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9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

9.1. Финансово състояние

В следващата таблица е представена информация за финансовото състояние
ПФК ЦСКА АД съгласно одитираните годишни финансови отчети на дружеството за
2010, 2011 и 2012г. , както и неодитиран междинен финансов отчет към 31.10.2013г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Показатели - в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2013

АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване 2 696 2 625 5 062 5031
Нематериални активи 2 495 874 15 793 2 300
Общо нетекущи активи 5 191 3 499 20 855 7 331
Текущи активи
Материални запаси 721 561 158 293
Вземания 10 826 11 128 13 912 2 110
Парични средства и еквиваленти 135 192 199 119
Общо текущи активи 11 682 11 881 14 269 2 522

ОБЩО АКТИВИ 16 873 15 380 35 124 9 853

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Капитал и резерви
Основен капитал 4 422 4 422 4 422 4 422
Резерви 6 791 6 791 36 734 36 734

Неразпределена печалба/Непокрита загуба от
предходни години (16 010) (16 993) (39 095) (42 370)
Резултат за периода (983) (22 102) (3 275) (8 898)

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ (5 780) (27 882) (1 214) (10 203)
Нетекущи пасиви
Финансов лизинг 196 447 388 388
Общо нетекущи пасиви 196 447 388 388
Текущи пасиви
Задължения 16 589 31 148 34 045 18 869
Получени заеми 5 869 11 667 1 905 799
Общо текущи пасиви 22 458 42 815 35 950 19 668

ОБЩО ПАСИВИ 22 654 43 262 36 338 20 056

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 16 874 15 380 35 124 9 853

Съгласно сключените през 2012г. договори с Министерство на физическото
възпитание и спорта за предоставяне за ползване на спортни обекта за срок от 20
години, Клубът е поел ангажимент да извърши инвестиции за целия срок на договора в
размер на 12 838 172 лева. Сумата е осчетоводена като новопридобити дълготрайни
нематериални активи - вещни права, което респ. се отразява и в увеличение на общата
сума на активите. В резултат на промени в счетоводната политика, към 31.10.2013г.
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тази сума е отписана от перо „нематериални активи”. Реализираните разходи по
поетия ангажимент за инвестиции в ползваните обекти ще се отчитат като текущи в
отчета за всеобхватния доход.

През 2012г. по решение на едноличния собственик на капитала Титан спорт ЕАД
осъществяваното от него финансиране на клуба е преобразувано в резервен капитал, в
т.ч. и задължения към групата от свързани лица. Действията са предприети с цел
коригиране на неблагоприятния финансов резултат и влошените показатели за
ликвидност във връзка с покриване изискванията на лицензионната комисия към
Българския Футболен Съюз.

Във връзка с прехвърлянето на 100% от капитала на клуба от Титан Спорт ЕАД на
Лира Инвестмънтс С.А. и съгласно подписани между двете компании с участието на
ПФК ЦСКА споразумение от 10.07.2013г. и договор за спогодба към него от 03.10.2013г.,
страните са поели  ангажимент да бъдат отписани от баланса на клуба задължения към
Титан Спорт ЕАД и свързаните с него юридически и физически лица. В резултат на това
задълженията на дружеството са редуцирани от 35 950 хил.лв. към 31.12.2012г. на
19 668 хил.лв. към 31.10.2013г. и са отписани вземания в размер на 12 207 хил.лв.

В следващата таблица са представени краткосрочните задължения на
дружеството, които характеризират финансовото му състояние:

Краткосрочни задължения - в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2013

Задължения, в т.ч.: 16 589 31 148 34 045 18 869
- задължения към доставчици 8 438 14 397 7 355 3 366
- задължения към персонала 2 759 2 955 1 439 3 821
- задължения по социални осигуровки 724 1 383 2 013 2 561
- данъчни задължения 3 139 2 532 3 379 6 422*
- други краткосрочни задължения 342 9 881 19 859 2 699
- начислени лихви 1 187

Получени заеми 5 869 11 667 1 905 799

Общо текущи пасиви 22 458 42 815 35 950 19 668

* В размера на данъчните задължения към 31.10.2013г. е включена и начислената от НАП лихва
по просрочени задължения в размер на 2 377 хил.лв.

Задълженията на Дружеството към Национална агенция по приходите (по
неплатени данъци и осигуровки) на обща стойност 8 983 хил.лв. към 31.10.2013г. са
обезпечени с активи на стойност 7 082 хил.лв., включващи земя на стойност 4 782
хил.лв. и търговска марка на стойност 2 300 хил.лв.

След 10 юли 2013 г., когато в ПФК ЦСКА влязоха нови инвеститори е извършена
радикална промяна във финансовия мениджмънт, с цел постоянна капитализация на
дружеството (намаляване и преструктуриране на дълга, както и увеличаване на
приходите). Съгласно подаденото от новото ръководство на дружеството предложение
се предвижда  погасяването на задълженията към НАП да става поетапно както следва:
4 млн.лв. през 2014г. и по 2 млн.лв. през 2015г. и 2016г. Клубът е изплатил всички
текущи задължения (заплати и премии) за периода юли – октомври. Ръководството е
поело конкретни ангажименти, като има подписани споразумения за поетапно
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изплащане на всички задължения към персонала до края на месец юни 2014г., освен
тези по които се водят съдебни спорове. От общия размер на задълженията към
персонала в размер на 3 821 хил.лв. към 31.10.2013г., предмет на съдебен спор е сума
в размер на 874 хил.лв. Останалите 2 947 хил.лв. са предмет на споразумения за
разсрочено плащане, както следва: 1 077 хил.лв. - до края на 2013г., останалите 1 870
хил.лв. през 2014г. От общия размер на задълженията към доставчици в размер на
3 366 хил.лв. към 31.10.2013г., предмет на съдебен спор са 626 хил.лв., а останалите
2 740 хил.лв. са текущи, като от тях 1 300 хил.лв. са задължения, свързани с
изпълнението на инвестиционната програма съгласно подписаните договори с
Министерството на физическото възпитание и спорта.

 Отчитайки реалното финансово състояние на клуба, новото ръководство си е
поставило амбициозната задача да укрепи финансово дружеството и да осигури пълна
прозрачност и публичност на действията на ръководството и на дейността на
дружество. В тази връзка е и взетото решение за придобиване на публичен статут чрез
първично публично предлагане. Част от набраните средства от настоящата емисия ще
бъдат използвани за погасяване на натрупани задължения.

9.2. Резултати от дейността

В следващата таблица е представена информация от отчета за всеобхватния
доход на ПФК ЦСКА АД за периода 2010 – 2012 г., като източник на посочената
информация са одитираните годишни финансови отчети на дружеството за посочения
период, както и към 31.10.2013 г., съгласно неодитиран междинен финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Показатели - в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2012 31.10.2013

Приходи от продажба на услуги 2 338 1 298 1 185 914 1 043

Приходи от продажба на състезателни
права 4 107 1 517 7 211 7 166 1 095

Общо приходи от продажби 6 445 2 815 8 396 8 080 2 138

Разходи за материали (1 117) (6 460) (1 122) (995) (330)

Комисионни (456)

Разходи за външни услуги (2 431) (3 127) (1 261) (962) (1 832)

Разходи за персонала (9 273) (9 535) (10 285) (8 455) (6 160)

Разходи за амортизация (1 386) (1 046) (854) (453) (666)

Общо разходи за дейността (14 663) (20 168) (13 522) (10 865) (8 988)
Други приходи/(разходи) за
дейността, нетно 8 632 (4 065) 2 631 440 218

Финансови приходи/(разходи), нетно (1 397) (684) (780) (692) (2 357)

Печалба/(загуба) от дейността (983) (22 102) (3 275) (3 037) (8 989)
Разход за данъци

Нетна печалба/(загуба) (983) (22 102) (3 275) (3 037) (8 989)
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Нарастването на приходите през 2012г. е в резултат на увеличение на приходите
от продажба на състезателни права, които формират над 50% от приходите от
дейността на Клуба. Към 31.10.2013г. тези приходи намаляват в пъти, тъй като в
средата на годината са разпродавани футболисти без да са реализирани приходи в
дружеството. В резултат на това ПФК ЦСКА е останал без най-важните си активи, като
към края на м.юли клубът притежава само шестима футболиста, от които трима юноши.
След придобиването на клуба от новия собственик на практика е формиран нов първи
мъжки отбор, който към края на август 2013 г. включва 30 футболисти, от които 11 са на
възраст до 20 г.

Приходите от продажба на услуги бележат трайна тенденция на намаление. По-
подробна информация е представена в т.6.2. Главни пазари.

Действията на новото ръководство за стабилизиране финансовото състояние на
дружеството предвиждат и реализиране на приходи чрез отдаване на стадиона и
прилежащите части за организиране на концерти, промоции и други събития.

Настоящите и потенциални акционери трябва да имат предвид, че
предходните финансови резултати не могат да се считат за непременно
показателни за бъдещите финансови резултати на дружеството и
резултатите от междинните периоди не могат да се считат за непременно
показателни за годишните финансови резултати.

Очаква се ПФК ЦСКА да получи за безвъзмездно ползване стадион "Българска
армия" и тренировъчна футболна база "Панчарево". Съоръженията са собственост на
Министерство на младежта и спорта, което в качеството си на принципал обяви
публично намерението си да ги предостави на ЦСКА след обнародване на промените в
Закона за физическото възпитание и спорта, които вече са приети на първо четене от
Народното събрание. Ползването на базите не е обвързано с други условия съгласно
действащите към момента договори (включително за извършване на плащане) освен с
осъществяването на инвестиции. Промяната в собствеността на спортните обекти ще
предизвика инвеститорския интерес, тъй като ще позволи по-големи по размер
инвестиции при по-добри условия за възвращаемост.

Ръководството на клуба работи върху конкретен инвестиционен модел за
преустройството на стадион „Българска армия” на стойност около 30 млн. евро и на
тренировъчна база „Панчарево” – 10 млн. евро, който ще бъде представен в Париж в
края на м. февруари 2014г.  Инвестиционен интерес е проявен от няколко чужди фирми
– BDHL, IFS (Германия), Bouygues Batiment International (Франция). Предвижда се между
12,000 и 15,000 м2 да бъдат отдадени на инвеститора за ползване за период от 10-15
години, колкото е предвидения срок за компенсиране на направените разходи. В
стадиона се предвиждат да бъдат изградени търговски обекти и офиси.

Към датата на настоящия документ, дейността на дружеството не е изложена
пряко на действието на други правителствени, икономически, данъчни, монетарни или
политически фактори, които да имат съществено влияние върху дейността на емитента
и имат необичаен характер. Подробна информация за правителствени, икономически,
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данъчни, монетарни или политически фактори, които пряко или непряко могат да
окажат съществено влияние върху дейността на дружеството са разгледани в т.4
Рискови фактори (Общи рискове).

10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

10.1. Информация за капиталовите ресурси на емитента

През последните три финансови години, както и към 31.10.2013 г. основните
капиталови ресурси на ПФК ЦСКА са:

• Финансиране от едноличния собственик на капитала;

• Краткосрочни заеми от свързани лица;

• Приходи от продажби.

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ- в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2013

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Основен капитал 4 422 4 422 4 422 4 422

Резерви 6 791 6 791 36 734 36 734

Неразпределена печалба/Непокрита загуба от
предходни години (16 010) (16 993) (39 095) (42 370)

Резултат за периода (983) (22 102) (3 275) (8 898)

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ (5 780) (27 882) (1 214) (10 203)

Общо нетекущи пасиви 196 447 388 388

Текущи пасиви

Задължения 16 589 31 148 34 045 18 869

Получени заеми 5 869 11 667 1 905 799

Общо текущи пасиви 22 458 42 815 35 950 19 668

ОБЩО ПАСИВИ 22 654 43 262 36 338 20 056

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 16 874 15 380 35 124 9 853

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

Приходи от продажба на услуги 2 338 1 298 1 185 1 043

Приходи от продажба на състезателни права 4 107 1 517 7 211 1 095

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 6 445 2 815 8 396 2 138

Основният привлечен капитал като източник на ресурс за осъществяване
цялостната дейност на Клуба за периода 2010-2012г. е осигуряван от едноличния
собственик на капитала по това време Титан спорт ЕАД. През 2012г. собственият
капитал на дружеството е увеличен чрез преобразуване на предоставеното от
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собственика финансиране на клуба и задължения към групата от свързани лица в
резервен капитал. По този начин са изпълнени изискванията на лицензионната
комисия към Българския Футболен Съюз във връзка с издаването на лиценза за сезон
2013-2014.

10.2. Информация за източниците и количествата парични потоци

В следващата таблица е представена обобщена информация за паричните
потоци на компанията за последните три финансови години (2010 – 2012 г.), съгласно
одитирани годишни финансови отчети на дружеството и междинен неодитиран отчет
към 31.10.2013г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ - в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2013
Парични потоци от основната дейност
Постъпления от клиенти 4 853 3 831 9 566 3 963
Плащания на доставчици (639) (2 284) (2 524) (1 820)

Плащания на персонала и за социалното
осигуряване (5 507) (1 747) (6 103) (2 024)
Други плащания за основната дейност, нетно (5 076) (3 241) (1 333) (245)

Нетни парични наличности от основната
дейност (6 369) (3 441) (394) (126)

Парични потоци от инвестиционна дейност
Закупуване на нетекущи активи (429)
Нетни парични източници използвани за
инвестиционна дейност (429) 0 0 0
Парични потоци от финансова дейност
Допълнителни вноски от собственици 6 827
Предоставени заеми 3 472 403 49

Плащания на главници и лихви по заеми,
комисионни (5) (5) (2) (3)

Нетни парични наличности използвани във
финансова дейност 6 822 3 467 401 46

Нетно увеличение/(намаление) на паричните
средства и еквиваленти 24 26 7 (80)

Парични наличности и еквиваленти към
началото на периода 142 166 192 199

Парични наличности и еквиваленти към края
на периода 166 192 199 119

Парични потоци от основна дейност

Дружеството генерира входящите си парични потоци от продажба на услуги и от
продажба на състезателни права.  Услугите, които формират паричен поток са:
продажба на билети, продажба на абонаментни карти, предоставяне на рекламни
площи, предоставяне на телевизионни права, детско-юношеската школа.  Усилията на
ръководството са насочени в посока увеличаване на входящите парични потоци чрез
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намиране на генерален спонсор на отбора. Очаква се в резултат на постигнатите добри
резултати от клуба през първия полусезон на националното първенство да се увеличат
постъпленията от билети, абонаментни карти и реклама.

В периода 2010-2013г. постъпленията от клиенти се движат разнопосочно: през
2011г. намаляват с 21.06% спрямо 2010г.; през 2012г. е налице рязко увеличение от
близо 2.5 пъти спрямо 2011г., а към 31.10.2013г. намалението е 2.4 пъти спрямо 2012г.
По-подробна информация за посочените изменения е представена в т.9.2. Резултати от
дейността и т.6.2. Главни пазари.

Голямата амплитуда в изменението на изходящите парични потоци, свързани с
плащания на персонала и за социално осигуряване се дължи на покупко-продажби на
високоплатени футболисти. Други плащания за основната дейност,нетно се формират
главно от предоставяне на парични средства към мажоритарния собственик на клуба
по това време и подотчетни лица, тъй като сметките на ЦСКА са блокирани и цялата
текуща дейност се разплаща в брой.

За наблюдавания период на историческата финансова информация нетните
парични потоци от основната дейност бележат тенденция на рязко намаление – близо
2 пъти през 2011г. в сравнение с 2010г., 9.5 пъти през 2012г. спрямо 2011г. и близо 3
пъти към 31.10.2013г. спрямо 2012г. Тази положителна тенденция дава основание да се
направи обосновано предположение за бъдещото по-добро управление на компанията
чрез оптимизиране на паричните потоци.

Парични потоци от инвестиционна дейност

За наблюдавания период не е налице динамика в паричните потоци от тази
дейност. Единствено през 2010г. са закупени нетекущи активи на стойност 429 хил.лв.

Парични потоци от финансова дейност

В периода 2011-31.10.2013г. с цел финансиране на дейността на дружеството са
направени допълнителни вноски от собствениците в размер на 6 827 хил.лв. (2010г.) и
са предоставени заеми от дружества от групата на собствениците в размер на 3 472
хил.лв. (2011г.).

Общо нетните парични потоци от финансова дейност бележат тенденция на
намаление – близо 2 пъти през 2011г. в сравнение с 2010г., а през 2012г. и към
31.10.2013г. размерът им е незначителен. Новото ръководство на клуба възнамерява
да провежда по-ефективни политики за оптимизиране на паричните потоци.

10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на
емитента

Към датата на изготвяне на настоящия документ, Клубът изпитва остра нужда от
средства както за осъществяване на дейността си, в т.ч. за погасяване на натрупаните
през последните години задължения. Нестабилното финансово състояние на
дружеството и липсата на активи го лишават от възможността да ползва банково
кредитиране.

В случай, че настоящата емисия нови акции е успешна Дружеството ще
оптимизира капиталовата си структура чрез увеличаване на размера на собствения си
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капитал. Впоследствие може да се пристъпи към ново увеличаване на капитала чрез
първично публично предлагане.

В случай на записване на емисията в минимално допустимия размер,
ръководството на дружеството няма да ползва заеми. В случай обаче, че публичното
предлагане е неуспешно, се предвижда ползване на заем само с цел покриване на
стари дългове, свързани с получаването на лиценз за участие в турнирите на УЕФА. В
тази връзка за да се погасят претенциите към клуба, натрупани през последните
години, ще са необходими около 800 000 лева.

10.4. Информация относно ограничения върху използването на
капиталови ресурси, които значително са засегнали или биха могли
значително да засегнат пряко или косвено дейността на емитента

Липсата на активи, които биха могли да послужат като обезпечение при
дългосрочно финансиране от банкови институции ограничават дружеството да
използва този вид капиталов ресурс. Към датата на настоящия документ на емитента
не са известни други ограничения, които значително да са засегнали, или които е
вероятно да засегнат пряко или косвено дейността му.

10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства,
необходими за изпълнение на поетите ангажименти за извършване на
капиталови разходи

За осъществяване на поетите ангажименти по инвестиционната си програма за
реконструкция и модернизация на стадион „Българска армия” и тренировъчната футболна база
Панчарево, дружеството планира да използва част от нетните постъпления от настоящата
емисия обикновени акции от увеличението на капитала. В тази връзка се разчита и на поетите
от сдружение „ЦСКА Завинаги” ангажименти за осигуряване на материален и човешки ресурс
по изграждането на тренировъчни бази на стадиона.

В случай, че двата спортни обекта бъдат предоставени на клуба за безвъзмездно
ползване, ръководството на дружеството работи върху инвестиционен модел за привличане на
чужди инвестиции в размер на около 30 млн.евро. Вече е проявен инвестиционен интерес от
няколко чужди фирми. Предвижда се между 12 000 и 15 000 кв.м. да бъдат отдадени на
инвеститора за ползване за период от 10-15 години. Предвижда се в стадиона да бъдат
изградени търговски обекти и офиси.

В случай все пак, че двата спортни обекта не бъдат предоставени на клуба за
безвъзмездно ползване, ръководството на дружеството ще преразгледа приоритетите си по
инвестиционната програма.

В случай на записване на по-малко от предвидения максимален брой акции, предмет
на публичното предлагане дружеството ще актуализира инвестиционната си програма и ще
търси други възможни източници на финансиране съгласно действащото законодателство.

11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Емитентът не е развивал научноизследователска и развойна дейност през
последните три финансови години.
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12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ

12.1. Най-значителните неотдавнашни тенденции в производството,
продажбите и материалните запаси и разходи и продажни цени от края
на последната финансова година до датата на проспекта

За периода от началото на 2013 г. до датата на изготвяне на проспекта в
основната дейност на ПФК ЦСКА АД се наблюдават следните съществени тенденции:

Тенденции в приходите от продажби:

Налице е тенденция за намаляване на приходите от продажби, което на
практика е резултат от чувствителното намаление на приходите от продажби на
състезателни права. Тези приходи намаляват от 7 211 хил.лв. към 31.12.2012г. на 1 095
хил.лв. към 31.10.2013г., но на практика след промяната на собствеността в средата на
тази година не са осъществявани продажби на футболисти.  Към 10 юли 2013 г. в ПФК
ЦСКА е имало само 6 футболиста, от които трима юноши. Поради този факт, не е имало
възможност да се извършат трансфери в периода на летния трансферен прозорец. Това
е наложило формиране на нов първи мъжки отбор, който към края на м.август включва
30 футболисти.

Приходите от продажба на услуги също бележат тенденция на намаление
поради факта, че отборът е бил пред закриване. Това е довело до отегляне на всички
потенциални рекламодатели и спонсори, сриване на доверието и намаляване на
интереса във феновете, което води до ниска посещаемост на мачовете и нежелание за
закупуване на фен артикули.

Към 31.10.2013г. се наблюдава ръст на приходите от продажба на билети с
30.17% спрямо 2012г. През настоящия футболен полусезон клубът е на челно място по
посещаемост, което е в резултат на доброто представяне на отбора в последните му
мачове.

Приходи от продажби – в хил. лв. 31.12.2012 31.10.2013
Приходи от продажба на услуги, в т.ч.: 1 185 1 043
- от продажба на билети 295 384
- приходи от телевизионни права 374 308
- приходи от реклама 426 263

- приходи ДЮШ 48 37
- от продажба на абонаментни карти 42 48

Приходи от продажба на състезателни права 7 211 1 095

Общо приходи от продажби 8 396 2 138

Тенденции в разходите и продажните цени:

Наблюдава се и тенденция на намаляване на разходите на дружеството по
икономически елементи и най-вече на разходите за материали и за персонала.
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Разходи по икономически елементи
- в хил. лв.

31.12.2012 31.10.2013

Разходи за материали 1 122 330

Разходи за външни услуги 1 261 1 832

Разходи за персонала 10 285 6 160

Разходи за амортизация 854 666

Общо разходи за дейността 13 522 8 988

12.2. Информация за всякакви известни тенденции, несигурности,
изисквания, ангажименти или събития, които е разумно вероятно да
имат значителен ефект върху перспективите на емитента

Основна тенденция, която разпознава мениджмънта е свързана с текущото
увеличение на капитала. В случай на успешна емисия, дружеството ще има възможност
да стабилизира финансовото си състояние чрез намаляване на задълженията си и
получаване на свеж финансов ресурс. Ще се създадат условия за   стартиране на
належащите капиталови инвестиции във връзка с реконструкция и модернизация на
спортно-техническата база. Това от своя страна ще даде възможност за провеждане на
нормален тренировъчен процес и успешно представяне на отбора в националните и
международни първенства и турнири. Успешното реализиране на публичното
предлагане ще осигури възможностите за покриване на критериите и изискванията за
получаване на лиценз за участие в турнирите на УЕФА за сезон 2014-2015. В
допълнение, добавената стойност в следствие на направените капиталови разходи под
формата на увеличени приходи и по-добра позиция в класирането и имидж на отбора,
се очаква да възникне със съществено времево забавяне, поради което мениджмънтът
на ПФК ЦСКА основателно не очаква, положителните тенденции в развитието на
компанията да бъдат разпознати в краткосрочен план.

В различна степен значение биха имали описаните опасности в т.4 „Рискови
фактори”.

13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Към момента на изготвяне на настоящия Проспект не са изготвяни прогнозни
или приблизителни стойности на печалбите на дружеството.

В случай, че дружеството изготви прогнозна информация в бъдеще, същата ще
бъде представяна едновременно на обществеността и на Комисията за финансов
надзор. На КФН информацията ще бъде предоставяна посредством единната система
за предоставяне на информация от емитентите. Регулираната информация,
включително прогнозната такава, следва да се разкрива на обществеността по начин,
който осигурява достигането й до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по
начин, който не ги дискриминира. Дружеството ще използва информационна агенция
или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на
регулираната информация.

Изискванията към формата и съдържанието на регулираната информация, както
и условията, начините и редът за нейното разкриване се определят със Закона за
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публичното предалагане на ценни книжа 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 от публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа.

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И
ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО

ПФК ЦСКА е акционерно дружество с двустепенна система на управление,
състояща се от:

- Управителен съвет с членове:

1. Александър Чудомиров Тодоров

2. Ивайло Димитров Котев

3. Лъчезар Николов Николов

4. Иван Ивайлов Ченчев

5. Румен Богданов Атанасов

- Надзорен съвет с членове :

1. Лоурънс Дейвис

2. Вехби Юксел Малкоч

3. Петър Петров Жеков

4. Димитър Николов Якимов

Съгласно изискванията на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК независим член в Надзорния
съвет на дружеството е Вехби Юксел Малкоч и по отношение на него са спазени
следните изисквания на закона:

1. не е служител в Дружеството;

2. не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25
на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. не е лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на
търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. не е свързано лице с друг член на управителния орган на Дружеството.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор
Александър Чудомиров Тодоров.

Мандатът на настоящите членове и на двата съвета изтича на 09.04.2014г.

Бизнес адресът на всички членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет
е: гр.София 1504, бул.”Драган Цанков” 3

Няма фамилни връзки между лицата, посочени в тази точка.
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По-надолу са представени данни за имената, функциите, управленския опит и
знания, както и за основните дейности, извършвани извън ПФК ЦСКА относно всеки
един от членовете на Съветите.

14.1. Данни за членовете на Управителния съвет

Александър Чудомиров Тодоров

Избран е за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЦСКА от
23.07.2013г. Заемал е същите позиции и в периода 15.08.2008 – 02.09.2009г. Завършил
е магистратура по икономика в Югозападен университет "Неофит Рилски",
Благоевград. В периода от 1997 до 2008г. е бил Главен секретар при "Съюз по
хранителна промишленост",  Изпълнителен директор в издателска къща ХВП,
Управител в "Максстрой" ООД. От 2013г. работи като Маркетинг специалист в "Умен
дом" ЕООД.

През последните пет години и към настоящия момент Александър Чудомиров
Тодоров е съдружник,  притежаващ 50% от капитала на дружество „Групово” ЕООД. От
01.08.2013г. е управител на „ЦСКА Инвестмънт” ЕООД.

Ивайло Димитров Котев

Избран е за член на Управителния съвет на ПФК ЦСКА на 23.07.2013г. Отговаря
за административната дейност, връзките с Българския Футболен Съюз, другите
футболни клубове, както и със спортните и неправителствени организации. Завършил е
Треньорски Факултет към Националната спортна академия. Притежава  УЕФА Лиценз
"А". Преминал е тренировъчна програма за Професионален Футбол във футболен клуб
Валенсия, Испания. Бил е състезател по футбол във ФК Рилски Спортист-Самоков, ФК
ЦСКА София, ФК Черно Море. Работил е като треньор и директор във Футболната
Академия към ПФК ЦСКА; старши треньор на младежкия национален отбор до 17 г.;
помощник треньор във футболните клубове Севастопол – Украйна, Персия Джакарта –
Индонезия, Ал Ахли Джеда и  Ал Итифак Дамам - Саудитска Арабия; главен мениджър
във футболните клубове Конелиано – София и Пирин - Благоевград; директор във
Футболната Академия към ПФК Лудогорец.

През последните пет години и към настоящия момент Ивайло Котев е
съдружник, притежаващ 25% от капитала на дружество "Ново време 2010" ООД. През
последните пет години не е участвал в управлението на други  дружества.

Лъчезар Николов Николов

Избран е за член на Управителния съвет на ПФК ЦСКА на 23.07.2013г. Отговаря
за работата с клубовете на привържениците, както и с Обществения съвет на Клуба.
Завършил е средно образование в 3-та Гимназия-София. Притежава и развива собствен
бизнес в различни сфери.
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През последните пет години и към настоящия момент е съдружник с над 50% от
капитала и управител на следните дружества на територията на България: Чезари
Холдинг  ЕООД; Личели  ЕООД; Фруктос България  ЕООД; Чезари Футбол Мениджърс
Груп ООД; Чезари Груп ООД; Никола  Чезари  ООД; Прити Уоман Чезари ООД; Чезари
Перфект ООД. Съдружник е и в Нидали ООД и Лили Клуб ООД.

Няма други участия като съдружник или член на административни, управителни
или надзорни органи през последните пет години, които да са прекратени към
настоящия момент.

Иван Ивайлов Ченчев

Избран е за член на Управителния съвет на ПФК ЦСКА на 10.12.2013г. Завършил
е Националната спортна академия през 2000 г., специалност „Треньор по футбол”. Има
треньорски статут от УЕФА – лиценз Б. Втората му специалност е „Спортен мениджмънт
и спортна журналистика”. От 1996 г. работи като спортен журналист на различни
позиции – репортер, редактор, главен редактор в изданията „Меридиан Мач”, „Нощен
труд”, „Лидерът”, „7 дни спорт”, „Тема спорт”. Също така е бил ко-водещ на „Спорт
мания” по „Канал 3”. Работил е и като методист и треньор във футболна академия
„Сигма” в Торонто, Канада. От март 2011 г. е директор „Пресслужба” в ПФК ЦСКА.

През последните пет години Иван Ивайлов Ченчев няма участия като съдружник
или член на административни, управителни или надзорни органи.

Румен Богданов Атанасов

Избран е за член на Управителния съвет на ПФК ЦСКА на 10.12.2013г. Завършил
е Висшето военновъздушно училище  ”Г.Бенковски”, гр.Д.Митрополия. От 1984 г. до
м.януари 1999г. е служил като кадрови офицер във Военновъздушните сили на
Българската Армия. Един от учредителите на Сдружение  „ЦСКА Завинаги“.

През последните пет години и към настоящия момент Румен Богданов Атанасов
е съдружник,  притежаващ 31% от капитала на дружество “Авиостарт” ООД. Член е на
УС на Сдружение „Червени сърца“.

Няма други участия като съдружник или член на административни, управителни
или надзорни органи през последните пет години, които да са прекратени към
настоящия момент.

14.2. Данни за членовете на Надзорния съвет

Лоурънс Дейвис

Избран е за член и Председател на Надзорния съвет на ПФК ЦСКА на
05.11.2013г. Лоурънс Дейвис е английски бизнесмен и лидер на благотворителни
организации. Започва своята кариера във фамилната фирма в отдел Недвижими имоти.
След това работи в Heron Group PLC, бил е  председател на съвета на директорите на
Bernard Sunley PLC. Г-н Дейвис има над 20 години опит в областта на недвижимите
имоти. В началото на 90-те започва своята благотворителна дейност и се присъединява
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към една от най-големите фондации за деца „Варайъти клуб“, като към настоящия
момент той е Председател на борда на попечителите. Тази фондация работи под
патронажа на принц Филип и е известна със своята дейност в Англия и много други
страни. През средата на миналото десетилетие закупува един от най-известните
брандове за продажби на пури – „Sautters cigars“, фирма с над 60-годишна история в
продажбата на висококачествени пури и аксесоари. Като инвеститор, той е участвал в
създаването на търговски вериги и увеселителни паркове, посредством които са
открити над 2000 работни места.

През последните пет години и към настоящия момент Лоурънс Дейвис е
собственик и управител на „Conduit Investments“ (фирма за недвижими имоти в
Англия). До 2011г. е бил собственик на „Sautters cigars“.

Няма други участия като съдружник или член на административни, управителни
или надзорни органи през последните пет години, които да са прекратени към
настоящия момент.

Димитър Николов Якимов

Избран е за член на Надзорния съвет на ПФК ЦСКА на 23.07.2013г. Бил e член на
Управителния съвет от 15.08.2008г. до 13.04.2009г. Наблюдава пряко дейностите
свързани с първия отбор, работата на треньорите, както и селекционната политика.
Завършил е средно образование в 18-то ЕСПУ-София. Бил е състезател по футбол на ФД
"Септември София" - 1956 -1958 г. През 1959 г. е част от юношеския национален отбор
на Република България, който печели купата на УЕФА. Състезател на ЦСКА
"Септемврийско знаме" до 1973 г. Бил е треньор към ЦСКА "Септемврийско знаме",
Кувейт, Кипър и др. български отбори. Заслужил майстор на спорта от 1965 г.

Като състезател на ЦСКА е участвал 67 пъти в "А" националния отбор на
България и на три световни първенства - Чили, Англия и Мексико. Многократен
шампион и носител на Купата на Съветската армия. Многократно награждаван от
Министерство на народната отбрана и  Централния съвет на Българския съюз за
физическа култура и спорт (БСФС), вкл. и с "Народен орден на труда".

Димитър Николов Якимов не извършва друга дейност извън ПФК ЦСКА и през
последните пет години няма участия като съдружник или член на административни,
управителни или надзорни органи.

Петър Петров Жеков

Избран е за член на Надзорния съвет на ПФК ЦСКА на 23.07.2013г. Бил e член на
Управителния съвет от 15.08.2008г. до 02.09.2009г. Наблюдава пряко дейността на
детско-юношеската школа (ДЮШ), подбора на млади таланти за различните
представителни формации на Клуба. Завършил е ВИФ (Националната спортна академия
„Васил Левски”). Заслужил майстор на спорта от 1965 г.

С екипа на ЦСКА Жеков е 5-кратен шампион на България през 1969, 1971, 1972,
1973 и 1975 г. и 4-кратен носител на купата на България през 1969, 1972, 1973 и 1974г.
Носител е на "Златната обувка" през 1969 г., на "Сребърната обувка" през 1970 г. и на
"Бронзовата" през 1973 г. Носител е на сребърен "Орден на труда" през 1968 г.
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Играе за националния отбор до 1973 г., като записва общо 44 мача с 25
попадения. Приключва състезателната си кариера през 1974 г. Според класацията на
Международната федерация по футболна история и статистика той е под № 97 в
първата стотица на голмайсторите в света. Бил е треньор на ЦСКА, Хебър, Добруджа,
Ямбол и Вихрен.

Петър Петров Жеков не извършва друга дейност извън ПФК ЦСКА и през
последните пет години няма участия като съдружник или член на административни,
управителни или надзорни органи.

Вехби Юксел Малкоч

Избран е за член на Надзорния съвет на ПФК ЦСКА на 23.07.2013г. Наблюдава
пряко финансово-счетоводната дейност на дружеството. Завършил е степен бакалавър
по специалност "Икономика на туризма" в Университет за Национално и Световно
Стопанство, гр. София през 2009 г. Завършил е магистратури по: "Социални и
поведенчески науки" с направление "Управление" в Университета Тилбург, гр. Тилбург,
кралство Нидерландия през 2010 г.; по "Международни Икономически Отношения" в
УНСС, гр. София през 2012 г.; по "Финансов Мениджмънт" в Стопанска Академия
"Димитър А. Ценов", гр. Свищов през 2012 г.  Работил е като Ръководител смяна на
Фронт Офис в Greenville Hotel and Apartment Houses, гр. София; Сътрудник, обслужване
на клиенти в Мобилтел ЕАД, гр. София. Мениджър проекти в "Интернешънъл Метал
Форуърдинг" ООД, гр. София.

През последните пет години и към настоящия момент Вехби Малкоч е
управител и съдружник,  притежаващ 33% от капитала на дружество "Адвърт БГ" ООД.
Няма други участия като съдружник или член на административни, управителни или
надзорни органи през последните пет години, които да са прекратени към настоящия
момент.

Никой от членовете на Управителния и Надзорния съвет на ПФК ЦСКА АД не е
осъждан за измама за последните пет години. На членовете на Съветите на емитента
не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания
през последните 5 години във връзка с дейността им.

Никой от членовете на Управителния и Надзорния съвет на ПФК ЦСКА АД през
последните пет години преди изготвянето на настоящия Проспект не е бил член на
управителните или надзорни органи, неограничено отговорен съдружник или лице,
заемащо ръководна функция в дружество, спрямо което е открито производство по
обявяване в несъстоятелност, прекратено поради несъстоятелност дружество,
дружество управлявано от синдик или прекратено с ликвидация дружество.

Спрямо никой от членовете на Управителния и Надзорния съвет на емитента не
е открито производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявяван в
несъстоятелност.

Спрямо никой от членовете на Управителния и Надзорния съвет на емитента не
са налагани санкции от регулаторни органи, никой от членовете на Съветите не е
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лишаван от правото да заема управителни или ръководни функции в емитент за
последните пет години, преди изготвянето на настоящия Проспект.

14.3. Конфликт на интереси

Посочените по-горе лица, членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет
на ПФК ЦСКА АД заявяват, че не е налице:

- Потенциален конфликт на интереси между задълженията им към дружеството
и техния личен интерес или други задължения;

- Договорености или споразумения между основните акционери, клиенти и
други лица, въз основа на което някой от членовете на Управителния и Надзорния
съвет е избран за член;

- Ограничения, приети от членовете на Управителния и Надзорния съвет,
относно разпореждането с притежаваните от тях акции на Клуба в рамките на
определен период.

15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

Членовете на Управителния и на Надзорния съвет на ПФК ЦСКА АД, посочени в
т.14 са избрани и вписани в търговския регистър през 2013г. и не са получавали
възнаграждения, компенсации и обезщетения в натура от Емитента във връзка с
последната пълна финансова година 2012г.

Към момента ПФК ЦСКА АД и неговото дъщерно дружество нямат предвидени,
заделени или начислени суми за предоставяне на пенсии, компенсации при
пенсиониране или други подобни обезщетения.

Размерът на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет се определят
от Общото събрание на акционерите, а на членовете на Управителния съвет – от
Надзорния съвет.

16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ

16.1. Датата на изтичането на мандатите

Съгласно направеното вписване в търговския регистър мандатът на всички
членове на настоящите Управителен и Надзорен съвет изтича на 09.04.2014 г.

Александър Чудомиров Тодоров е вписан като член на Управителния съвет и
Изпълнителен директор на ЦСКА от 23.07.2013г. Заемал е същите позиции и в периода
15.08.2008 – 02.09.2009г.

Членовете на Управителния съвет Ивайло Димитров Котев и Лъчезар Николов
Николов заемат длъжността от 23.07.2013г., а Иван Ивайлов Ченчев и Румен Богданов
Атанасов – от 10.12.2013г.

Председателят на Надзорния съвет Лоурънс Дейвис е вписан в търговския
регистър на 05.11.2013г., а Вехби Малкоч – на 23.07.2013г.
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Димитър Николов Якимов е вписан като член на Надзорния съвет на ПФК ЦСКА
на 23.07.2013г. Бил e член на Управителния съвет от 15.08.2008г. до 13.04.2009г.

Петър Петров Жеков е вписан като член на Надзорния съвет на ПФК ЦСКА на
23.07.2013г. Бил e член на Управителния съвет от 15.08.2008г. до 02.09.2009г.

16.2. Информация за договорите на членовете на ръководните органи

Договорите за управление с членовете на Съветите на ПФК ЦСКА АД
предвиждат при предсрочно прекратяване, в случай когато прекратяването на
договора не е по тяхна вина, изплащането на обезщетения в размер на едномесечното
им възнаграждение по съответния договор.

16.3. Одитен комитет и политика за възнагражденията

Към датата на изготвяне на Проспекта, в ПФК ЦСКА АД не функционира одитен
комитет или комитет за възнагражденията. На първото общо събрание на акционерите
след придобиването на публичен статут ще бъде избран одитен комитет.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 116в от ЗППЦК, след придобиването на
качество на публично дружество Управителният съвет на ПФК ЦСКА АД ще приеме и
прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за дружеството, като
изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване ще бъдат
съобразени с нормативно определените.

Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните
органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се
определят от общото събрание. Лицата, избрани за членове на тези органи са длъжни
да внесат гаранция за управлението си в 7-дневен срок от избирането им, чийто
размер се определя от общото събрание и не може да бъде по-малък от 3-месечното
им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове и се блокира в полза на
дружеството в банка на територията на страната, а лихвите са свободни и могат да се
теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията
в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на
съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията. Гаранцията се
освобождава в полза на внеслото я лице след датата на решението на общото
събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от
длъжност или в полза на дружеството в случай, че общото събрание е взело решение
за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.

16.4. Програма за добро корпоративно управление

Към датата на изготвяне на Проспекта ПФК ЦСКА АД няма разработена Програма
за добро корпоративно управление. След като дружеството придобие публичен статут,
Управителният съвет възнамерява да приеме и спазва добрите практики и принципите
на корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно
управление (НККУ). Кодексът е приет от БФБ и спазването му е задължително за
дружествата, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на регулиран
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пазар. След като изготви Програма за добро корпоративно управление,  в годишния си
финансов отчет Дружеството ще включва и отчет за нейното изпълнение и прилагане
на принципа „спазвай или обяснявай”.

17. ЗАЕТИ ЛИЦА

В следващата таблица е представена обобщена информация за броя заети лица
в ПФК ЦСКА АД за периода 2010 – 2012 г. и към 31.10.2013г.

Заети лица 2010 2011 2012 31.10.2013

Ръководители 13 13 15 12

Специалисти 37 45 43 48

Техници и приложни специалисти 18 18 18 18

Помощен административен персонал 8 8 8 7

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и
охраната

8 8 8 5

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 2 2 2 1

Машинни оператори и монтажници 3 3 3 3

Професии, неизискващи специална квалификация 19 19 19 13

Общо: 108 116 116 107

Към датата на настоящия проспект, броят на заетите лица в дружеството е 102
души.

Характерът на дейността на Клуба не предполага наемането на значителен брой
временно заети лица.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 116г от ЗППЦК, в тримесечен срок от
придобиването на качество на публично дружество Управителният съвет на ПФК ЦСКА
АД ще назначи на трудов договор Директор за връзки с инвеститорите, който има
подходяща квалификация и опит за осъществяване на своите задължения, не е член на
управителен и контролен орган или прокурист на публичното дружество и отговаря на
всички останали изисквания на ЗППЦК към директорите за връзки с инвеститорите на
публични дружества.

Към датата на изготвяне на настоящия проспект, следните членове на
Управителния и на Надзорния съвет на ПФК ЦСКА АД притежават  акции от капитала на
дружеството:

Александър Тодоров – член на УС и изпълнителен директор - 50 000 акции

Ивайло Котев – член на УС - 10 000 акции

Иван Ченчев – член на УС - 3 000 акции
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Димитър Николов Якимов – члена на НС - 500 акции

Вехби Малкоч – член на НС - 625 акции

Към датата на изготвяне на Проспекта, дружеството не е предоставяло опции
върху акции в полза на членовете на ръководните органи.

Не съществуват договорености за участие на служителите в капитала на
емитента.

18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ

18.1. Лица, които пряко или косвено имат участие в капитала на
емитента или акции с право на глас, което подлежи на оповестяване по
националното право на емитента и размера на участието

Подлежащото на оповестяване пряко или косвено участие в капитала на
публично дружество е регламентирано в Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК).

Съгласно чл.145, ал.1 от ЗППЦК всеки акционер, който придобие или прехвърли
пряко и/или по чл. 146 право на глас в общото събрание на публично дружество, е
длъжен да уведоми Комисията за финансов надзор и публичното дружество, когато в
резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли
или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото
събрание на дружеството.  Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой
акции с право на глас, независимо от това дали за упражняването на правото на глас е
наложено ограничение, като изчисляването се извършва за всеки отделен клас акции.

Съгласно чл.146, ал.1 ЗППЦК задължението по чл. 145, ал. 1 се отнася и за всяко
лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правата на глас в
общото събрание на публично дружество в един или повече от следните случаи:

1. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило
споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на дружеството
чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;

2. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило
споразумение, предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас;

3. права на глас, свързани с акции, предоставени като обезпечение на лицето,
при условие че може да контролира правата на глас и изрично е декларирало
намерението си да ги упражнява;

4. права на глас, свързани с акции, предоставени за ползване на лицето;

5. права на глас, които се притежават или могат да бъдат упражнявани съгласно
т. 1 - 4, от дружество, върху което лицето упражнява контрол;
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6. права на глас, свързани с акции, депозирани в лицето, които то може да
упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите;

7. права на глас, притежавани от трети лица от тяхно име, но за сметка на
лицето;

8. права на глас, които лицето може да упражнява в качеството му на
представител, когато то може да ги упражнява по своя преценка, без специални
нареждания от акционерите.

Към датата на настоящия документ лица, чието участие в капитала на ПФК ЦСКА
АД подлежи на оповестяване съгласно българското законодателство са:

- юридическото лице „Лира Инвестмънтс” С.А., регистрирано и действащо
съгласно законите на Великото Херцогство Люксембург с рег.номер В 147616, което
пряко притежава 4 637 649 броя акции, представляващи 91.10% от размера на
записания и внесен капитал на Клуба.

- Александър Трифонов Томов, притежавайки пряко над 95% от акциите с право
на глас на „Лира Инвестмънтс” С.А., притежава непряко над 5% от капитала на ПФК
ЦСКА АД.

Няма други лица, които притежават пряко или косвено над 5 на сто от капитала
на емитента.

18.2. Посочване дали са налице различия в правата на глас на главните
акционери в емитента

Главният акционер в Дружеството не притежава права на глас, различни от тези
на  останалите акционери. Всички акции от капитала на ПФК ЦСКА АД са обикновени,
поименни, безналични акции.

Съгласно Устава на дружеството, всяка акция дава право на един глас в общото
събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с
номиналната стойност на акцията.

Допълнителни права по акциите са: право на всеки акционер при увеличение на
капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди
увеличението; право на участие в управлението, чрез решаване на въпросите от
компетентността на ОСА; право на информация, в това число и правото на
предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и
свободното им получаване при поискване.

18.3. Посочване дали емитентът пряко или косвено е притежаван или
контролиран и от кого и естеството на този контрол, както и мерките,
които са въведени, за да не се злоупотребява с подобен контрол.

По смисъла на § 1, т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, „Контрол” е налице, когато едно лице:
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а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на
едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Съгласно цитираната разпоредба към датата на изготвяне на настоящия
Проспект ПФК ЦСКА АД е контролирано от „Лира Инвестмънт“, което притежава пряко
91.10% от размера на записания и внесен капитал на дружеството, като и от
Александър Трифонов Томов, който притежава пряко над 95% от капитала на „Лира
Инвестмънт“.

Не са налице въведени мерки срещу злоупотреба с пряк или непряк контрол.

18.4. Описание на всякакви договорености, известни на емитента,
действието на които може на някоя следваща дата да доведе до
промяна в контрола на емитента

На Емитента не са известни договорености, действието, на които може на някоя
следваща дата да доведе до промяна в контрола на Дружеството.

19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Съгласно Международен Счетоводен Стандарт 24 „Оповестяване на свързани
лица”, дадено лице се счита за свързано, когато:

а) директно или индиректно чрез един или повече посредници лицето:

• Контролира или е контролирано, или е под общ контрол на предприятието
(последното включва предприятието майка, дъщерни предприятия, дъщерни на
дъщерни предприятия)

• Има дял в предприятието, което му дава възможност да управлява значително
влияние над предприятието; или

• Упражнява общ контрол върху предприятието.

б) лицето е асоциирано предприятие (съгласно определението в МСС 28
Инвестиции в асоциирани предприятия) на предприятието;

в) лицето е съвместно предприятие, в което предприятието е контролиращ
съдружник;

г) лицето е член на ключов ръководен персонал на предприятието или негово
предприятие майка;

д) лицето е близък член на семейството на физическо лице, като посоченото в
буква а) или г) по-горе;
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е) лицето е предприятие, което е контролирано, съвместно контролирано или
значително повлияно от лицето, посочено в буква г) или д), или притежаващо
значителни правомощия за гласуване в това предприятие, пряко или непряко;

ж) лицето представлява план за доходи след напускане на работа на служители
на предприятието или на всяко предприятие, което е свързано лице с предприятието.

Съгласно същия стандарт сделка между свързани лица е налице, когато има
прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани лица, без значение
дали се прилага някаква цена.

През исторически обхванатия период 2010-2012г. и до 30.07.2013г. (датата на
финализиране на сделката по прехвърляне собствеността върху клуба в резултат на
решението на Комисията за защита на конкуренцията) ПФК ЦСКА АД има отношение на
свързано лице с дружествата от икономическата група на тогавашния едноличен
собственик на капитала – „Титан спорт” ЕАД. Транзакциите между ПФК ЦСКА АД и
дружествата от групата са пряко свързани с основната дейност на емитента и
представляват съществен процент от общия му оборот.

Задълженията към свързани лица се формират от заеми, предоставени на ПФК
ЦСКА с цел финансиране на основната дейност на клуба.

В резултат на сделката по прехвърляне на собствеността на клуба от Титан спорт
ЕАД на Лира Инвестмънт С.А и постигнато между двете страни споразумение, към
датата на изготвяне на настоящия документ са отписани  вземанията от и задълженията
към свързани лица от групата на предишния собственик.

Транзакциите между свързани лица за исторически обхванатия период и към
датата на изготвяне на проспекта са представени в следващата таблица:

Свързано лице и вид сделка-в хил.лв. 2010 2011 2012 31.10.2013

1. Вземания от свързани лица
- Титан спорт ЕАД – по доставки - 3 542 4 912 -
- ЦСКА Кетъринг ЕООД – по доставки - - 404 -
- ЦСКА Инвестмънт ЕООД – по доставки - - - 90

Общо вземания от свързани лица - 3 542 5 316 90
2. Задължения към свързани лица – по
търговски заеми
- Титан АС 3 908 3 740 - -
- Титан спорт ЕАД - 3 678 1 356 -
- ЦСКА Кетъринг ЕООД - - 3 551 -
- Консорциум Титан Бургас ДЗЗД 267 276 7 -
- Титан БКС ООД 21 59 2 -
- Титан Интернешънъл холдинг АД - 410 43 -
- Нелсен Чистота ООД - - 59 -
Начислени лихви - 1 778 79 -
- ЦСКА Инвестмънт ЕООД - - - 159

Общо задължения към свързани лица 4 196 9 941 5 097 159
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Към датата на проспекта дружеството има непогасени вземания от свързаното
лице ЦСКА Инвестмънт ЕООД в размер на 90 хил.лв., както и непогасено задължение
към същото в размер на 159 хил.лв. по предоставен заем.

20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

20.1. Историческа финансова информация

Годишните финансови отчети за 2010г., 2011г. и 2012г., одитирани от
регистриран одитор, включващи:

а) Отчет за финансовото състояние;

б) Отчет за всеобхватния доход;

в) Отчет за собствения капитал;

г) Отчет за паричните потоци;

д) Пояснителни сведения за оповестяване на счетоводната политика;

е) Доклад за дейността.

са приложени към Проспекта.

20.2. Проформа финансова информация

Изискването за представяне на проформа финансова информация е
неприложимо за ПФК "ЦСКА" АД.

20.3. Консолидирани финансови отчети

За периода, обхванат от историческата финансова информация и към датата на
Проспекта, ПФК ЦСКА АД не е изготвял консолидирани отчети. Учредяването на
дъщерно дружеството през 2013г. поражда занапред задължение за изготвяне на
такива.

20.4. Одитирана историческа финансова информация

Дружеството представя в приложение одиторските доклади към годишните
финансови отчети за периода 2010 – 2012 г. включително.

Одиторският доклад за 2010 г. изразява мнение за обръщане на внимание: „Без
да изразяваме резерви, обръщаме внимание на факта, че към 31.12.2010г. годишният
финансов отчет на дружеството е изготвен на базата на принципа на действащо
предприятие, като съществуването му зависи преди всичко от намеренията на
ръководството за неговото бъдещо развитие и от финансовата подкрепа на акционера
и кредиторите му. Към 31.12.2010г. текущите пасиви превишават текущите активи с
10 775 хил.лв., нетният паричен поток от основната дейност е отрицателен, но чистата
стойност на капитала е коригирана в положителен аспект и е минус 5 780 хил.лв. Видно
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е, че дружеството е предприело действия през изтеклата 2010г. сравнявайки
показателите към предходната 2009г.”

Одиторските доклади за 2011 и за 2012г. изразяват мнение, че финансовият
отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние
на дружеството към 31.12.2011г. и към 31.12.2012г., както и за неговите финансови
резултати от дейността и паричните му потоци за годината завършваща тогава, в
съответствие с МСФО, приети от Европейския съюз.

Няма друга информация в Проспекта, която е била одитирана от одитора.

20.5. Междинна и друга финансова информация

Междинен финансов отчет към 31.10.2013г. (неодитиран) е приложен към
настоящия Проспект. Дружеството не е изготвяло междинен отчет през 2012г.

20.6. Дружествена политика по отношение на дивидентите

Дивиденти по обикновените акции на дружеството се разпределят по решение
на Общото събрание въз основа на предложение на Управителния съвет. Такова
решение Общото събрание може да приеме само ако е приело годишния счетоводен
отчет, проверен от експерт-счетоводител. На разпределение в края на всяка финансова
година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и
след покриване на евентуалните загуби от предходни години. Дивиденти се изплащат
само ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година,
чистата стойност на имуществото (разликата между стойността на правата и
задълженията на дружеството съгласно баланса му), намалена с дивидентите и
лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малко от сумата на капитала на
дружеството, фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да
образува по закон или устав. Плащанията се извършват до размера на печалбата за
съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд
„Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона
или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и
отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да
образува по закон или устав.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството, което е
длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок
три месеца от провеждането му. Авансовото разпределение на дивиденти е
забранено.

Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния
депозитар по реда, предвиден в действащото законодателство.

Лицата, имащи право на дивидент могат да упражнят това право до изтичане на
общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените
дивиденти остават в Дружеството.

Уставът на ПФК ЦСКА АД не предвижда ограничения за разпределянето на
дивидент.
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През последните три години дружеството не е реализирало положителен
финансов резултат и не е изплащало дивидент. За стабилизиране финансовото
състояние на клуба, реализиране на инвестиционните намерения и постигане на добри
спортни резултати, мениджмънтът предвижда печалбата да бъде заделяна за фонд
резервен, съответно да осигури рекапитализационни ефекти в следващите  години.

20.7. Правни и арбитражни производства

Към датата на изготвяне на настоящия проспект и в период от 12 месеца преди
тази дата „ПФК ЦСКА” АД е страна по съдебни, арбитражни и административни
производства във връзка с обичайната си работа, основните, от които са посочени по-
долу. Към датата на изготвяне на този документ няма решения, но има предявени
искания за прекратяване и обявяване в несъстоятелност на емитента, по които са
постигнати споразумения за оттегляне на исковете.

1. Търг. дело N 6292/2013 г. – дело за обявяване на „ПФК ЦСКА” АД в
несъстоятелност.

Съд: СГС, VI-5 с-в.
Молител: „ЮНИС” ООД.
Материален интерес: няма.
Предмет: обявяване на „ПФК ЦСКА” АД в несъстоятелност.
Статус на делото: висящо.

Ръководството на Клуба е завело дело срещу същата компания, затова че е
получила средства без да извърши необходимите работи и е присвоила значителни
материални активи. За този случай е уведомена Прокуратурата на Република България.

2. Търг. д. № 604/2013 г. – дело за обявяване на „ПФК ЦСКА” АД в
несъстоятелност.

Съд: СГС, VI-5 с-в.
Молител: Павел Дочев; присъединени кредитори – „Пепаз Трейдинг

Корпорейшън” ЕООД и „Люкрим Гард” ООД
Материален интерес: няма.
Предмет: обявяване на „ПФК ЦСКА” АД в несъстоятелност.
Статус на делото: висящо.

Претенцията на Пепаз Холдинг от 556 198,37 евро (предмет по дело гр.д  №
99/2010 г.), която е и предмет на т.д. № 604/2013 г. е изцяло погасена от ПФК ЦСКА,
сумата по изп. дело от 113 480.08 лв. е единствената която се дължи. С г-н Павел Дочев
е сключено споразумение и е постигнато съгласие за доброволно уреждане на спора,
по силата на което е оттеглена молбата за несъстоятелност срещу ПФК ЦСКА АД в
началото на м.февруари 2014 г. Постигнато споразумение и с Люкрим Гард, с което
дело № 604/2013г. ще бъде прекратено до края на м.февруари 2014г., както и т.д. №
702/2013г., където Люкрим Гард е единствен молител.

3. Търг. д. № 702/2013 г. - дело за обявяване на „ПФК ЦСКА” АД в
несъстоятелност.

Съд – СГС, VI-14 с-в.
Молител - Люкрим Гард” ООД.
Материален интерес: няма.
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Предмет: обявяване на „ПФК ЦСКА” АД в несъстоятелност.

Статус на делото: С определение от 27.06.2013 г. делото е било спряно до
приключване на производството по търг. д. № 604/2013 г. С определение от 09.07.2013
г. съдът е прекратил това дело и го е присъединил към търг. д. № 604/2013 г. На
15.07.2013 г. молителят е подал въззивна частна жалба, като на 05.12.2013 г. делото е
изпратено за разглеждане на Апелативен съд София. Няма данни за произнасяне от
Апелативния съд.

Постигнато е споразумение и предстои оттегляне на иска на Люкрим Гард до
края на м.февруари 2014г., с което дело № 604/2013 г. водено срещу ПФК ЦСКА ще
бъде прекратено, както и т.д. № 702/2013 г. където Люкрим Гард е единствен молител.

4. Търг. дело № 1799/2013 г. – спор относно футболиста Мишел Платини.
Съд: СГС, VI-10 с-в.
Ищец: „Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас” АД
Материален интерес: 298 624 евро
Предмет: неустойка по договор за трансфер на състезателни права - М. Платини
Статус на делото: висящо.

5. Търг. дело № № 6899/2013г. - спор относно футболиста Мишел Платини.
Съд: СГС, VI-10 с-в.
Ищец: „Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас” АД
Материален интерес: около 440 437,5 лв.
Предмет: неустойка по договор за трансфер на състезателни права - М. Платини
Статус на делото: висящо.

6. Търг. дело № 6388/2012 г. - спор относно футболиста Мишел Платини.
Съд: СГС, VI-9 с-в.
Ищец: „Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас” АД
Материален интерес: 300 000 евро
Предмет: неустойка по договор за трансфер на състезателни права - М. Платини
Статус на делото: висящо.

7. Гр. дело № 2988/2013 г.
Съд: СГС, 1-14 с-в
Ищец – Иван Каменов Иванов.
Материален интерес – около 363 829.25 лв. общо, от които 294 000 лв. по

договор за трансфер.
Предмет – суми по договор за трансфер и лихви.
Статус на делото – прекратено с определение от 04.06.2013 г. и е изпратено по

подсъдност на СРС. Дело пред СРС – гр. д. № 28726/2013 г., 57 с-в - висящо.

Сключено е споразумение, предстои прекратяване на делото.

8. Търг. дело № 7019/2013 г.
Съд: СГС, VI-11 с-в.
Молител: „Финанс Лизинг” ЕАД
Материален интерес: 276 674,63 лв.
Предмет: искане за издаване на изпълнителен лист срещу „ПФК ЦСКА” АД въз

основа на влязло в сила решение от 10.10.2013 г. на Арбитражен съд за търговски и
потребителски спорове, вътрешно арбитражно дело № 20130723003 по описа за 2013 г.
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Статус на делото: висящо - с разпореждане от 05.12.2013 г. се постановява
издаване на изпълнителен лист. Подлежи на обжалване  пред Софийски апелативен
съд.

9. Гр. дело № 13 385/2011 г.
Съд: СРС, 55 с-в.
Ищец: „ПФК ЦСКА” АД; ответник – Павел Иванов Дочев.
Материален интерес: няма.
Предмет: обявяване на нищожни на клаузи на споразумение, с което

дружеството се задължава да заплати на ответника обезщетение в размер на над
121 000 лв.

Статус на делото: висящо – насрочено пред ВКС за 04.02.2014 г.

По настоящем делото е № 4528/2013 г. по описа на ВКС, но  по сила на
споразумение между Павел Дочев и ПФК ЦСКА и описани в него взаимни отстъпки и
добра воля за разрешаване на спора между страните е подаден отказ от иск от ПФК
ЦСКА. С влязло в сила определение делото е прекратено на 30.12.2013 г.

10. Гр. дело № 99/2010 г.
Съд: СОкрС, 1 с-в
Ищец – „Пепаз Трейдинг Корпорейшън”
Материален интерес: 556 198.37 евро
Предмет: неплатени суми по договор за заем и договор за финансова помощ.
Статус на делото: Решение на СОкрС № 64 от 25.05.2011 г.: осъжда „ПФК ЦСКА”

АД да заплати претендираните суми, както и разноски в размер на 43 953.20 лв.
Дружестовото е подало въззивна жалба, въз основа на която е било образувано търг. д.
№ 3048/2011 г. на Апелативен съд София. С решение № 882 от 26.04.2013 г. САС е
потвърдил изцяло обжалваното решение и е осъдило „ПФК ЦСКА” АД да заплати
60 000 лв. разноски по делото. Няма данни за касационно обжалване (Има дело пред
ВКС – ч. т. д. № 225/2012 г. и Определение № 250/03.04.2012 г. – то е образувано във
връзка с отказ на САС да разгледа делото, като определението на последния съд се
отменя и ВКС е разпоредил разглеждане).

Делото е решено, като претенцията на „Пепаз Трейдинг Корпорейшън” е
изцяло удовлетворена.

11. Гр. д. № 353/2010 г.
Съд: СОкрС, граждански с-в
Ищец – „Спортс Пропърти Мениджмънт” АД (предишно наименование – „ПФК

Нафтекс”
Материален интерес: 541 957 евро
Предмет: обезщетение за неоснователно обогатяване и деликт.
Статус на делото: Решение на СОкрС № 30 от 20.02.2013 г.: осъжда „ПФК ЦСКА”

АД да заплати 149 000 евро, като отхвърля исковете в останалата част, както и разноски
в размер на 33 414.67 лв. Обжалвано е пред Апелативен съд Бургас.

12. Заповедно производство - ч. гр. д. № 9694/2013 г.
Съд: СРС, 38 с-в.
Кредитор и ищец: Килиан Шеридън
Материален интерес: 248 300 лв.
Предмет: споразумение
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Статус на делото: висящо - подадено възражение; чака се предявяване на
установителен иск.

Емитентът е страна по 18 висящи граждански дела и заповедни производства с
претенции, свързани с трудови възнаграждения и 2 дела пред СРС за малки суми, но
предвид големия обем информация, те не могат да бъда изброени в настоящия
проспект.

Емитентът е страна по 11 изпълнителни дела, основните с най-голям
материален интерес, от които са:

1. Изп. д. № 20138380405537 ЧСИ Милен Бъзински
Кредитор: „Пепаз Трейдинг Корпорейшън”
Материален интерес: 113 480.08 лв.
Статус на делото: висящо

2. Изп. д. № 20138380406063 ЧСИ Милен Бъзински
Кредитор: „БТК” АД
Материален интерес: 186 838.78 лв.
Статус на делото: висящо

Сключено е споразумение с БТК за погасяване на сумата и следва делото да
бъде прекратено.

3. Изп. д. № 20137780400199 ЧСИ Валентина Иванова
Кредитор: Килиан Шеридън
Материален интерес: 291 098.40 лв.
Статус на делото: висящо

Водят се преговори за погасяване на сумата.

4. Изп. д. № 20118440403286 ЧСИ Стоян Якимов
Кредитор: Павел Дочев
Материален интерес: 235 532.49 лв.
Статус на делото: висящо

Сключено е споразумение и делото е прекратено от Павел Дочев.

През следващите месеци се очаква ПФК ЦСКА АД да се разплати окончателно
или чрез разсрочване с голям брой кредитори – физически и юридически лица, в т.ч. и
по заведените трудови претенции. При евентуален неуспех на публичното предлагане
необходимите за това средства ще бъдат осигурени от реализираните приходи от
дейността и от спонсори.

Ръководството на клуба не счита, че големият брой на заведените дела и
размерите на претендираните от ищците суми могат да имат съществено влияние
върху Емитента и/или за финансовото състояние или рентабилност на групата, тъй като
по голяма част  от делата са постигнати споразумения и предстои прекратяването им, а
по друга част от тях претенциите са неоснователни и се оспорват категорично от
дружеството.
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Във връзка с прехвърлянето на собствеността върху акциите на ПФК ЦСКА, в
подписания между „Титан Спорт” ЕАД и „Лира Инвестмънтс” С.А. с участието на ПФК
ЦСКА Договор за спогодба от 03.10.2013г. е залегнала клауза, съгласно която „Титан
Спорт” ЕАД може да бъде държано отговорно единствено и само за нововъзникнали
задължения – предявени към ПФК ЦСКА от трети лица претенции за плащане на суми
или изпълнение на задължения, които не се съдържат в одитирания финансов отчет за
2012г. или не се водят в аналитичните сметки към баланса на дружеството и
документът за съществуването на това задължение носи подписа на представител на
„Титан Спорт” ЕАД или на представител на ПФК ЦСКА, вписан до 23.07.2013г. На
основание горното и във връзка със заведени през 2013г. срещу Клуба съдебни дела
(посочените по-горе № 4,5 и 6 – от Мишел Платини) и предявени претенции пред
ФИФА – общо 26 бр. на стойност около 5.5 млн.евро, е отправена нотариална покана от
ПФК ЦСКА и „Лира Инвестмънтс” С.А. към „Титан Спорт” ЕАД да се ангажира с
уреждането на взаимоотношенията по всички тези претенции.

20.8. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на
емитента

След публикуването на годишния одитиран финансов отчет за 2012г. и на
последния междинен неодитиран финансов отчет към 31.10.2013г. е проведено
извънредно общо събрание на акционерите на ПФК ЦСКА на 02.11.2013г., което е взело
решения за: преобразуване на дружеството от ЕАД в АД; промяна на вида на акциите
от налични в безналични; едновременно намаляване и увеличаване на капитала чрез
намаляване на вписания размер на капитала на „ПФК ЦСКА” АД от 6 500 000 лв. до
размера на внесения капитал от 5 090 790 лв. чрез обезсилване на 1 409 210 броя
акции, собственост на акционера Лира Инвестмънтс С.А. и последващо увеличение на
капитала на дружеството чрез издаване на нови 3 000 000 броя поименни безналични
акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност за една акция,
определена с решение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чрез
първично публично предлагане на акции до неограничен брой лица при условията на
чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК с цел ПФК ЦСКА да придобие статут на публично дружество.

Общото събрание на акционерите е взело решение да отпаднат предимствата
на акционерите по чл.194, ал.1 ТЗ да участват в това увеличение на капитала и е приело
нов Устава под условие, че дружеството придобие публичен статут.

21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

21.1. Информация за акционерния капитал

Към датата на последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2012г. и към
датата на последния изготвен междинен баланс към 31.10.2013г. размерът на
емитирания капитал на ПФК ЦСКА е 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) лева,
разпределен в 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) броя акции с номинална
стойност 1 лев всяка, като напълно изплатени са 4 422 000 броя акции, а емитирани, но
неплатени са 2 078 000 броя акции.
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На 10.12.2013г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията са отразени
промени в правната форма на ПФК ЦСКА – от ЕАД в АД, във вида на акциите - от
налични в безналични и в размера на внесения капитал, който става 5 090 790 (пет
милиона деветдесет хиляди седемстотин и деветдесет) лева. Направените вписвания
са във връзка с решения на извънредно общо събрание на акционерите на ПФК ЦСКА,
проведено на 02.11.2013г. Общото събрание е взело решения както за промяна вида на
акциите, в които е разпределен капитала на дружеството, от налични в безналични, а
така също и за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на ПФК ЦСКА АД
чрез намаляване на вписания размер на капитала от 6 500 000 лева до размера на
внесения капитал от 5 090 790 лева чрез обезсилване на 1 409 210 броя акции,
собственост на акционера Лира Инвестмънтс С.А. и последващо увеличение на
капитала на дружеството с 3 000 000 (три милиона) лева, в резултат на което същият да
достигне общ размер от 8 090 790 (осем милиона деветдесет хиляди седемстотин и
деветдесет) лева, чрез емитиране на нови 3 000 000 броя поименни безналични акции
с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност за една акция,
определена с решение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чрез
първично публично предлагане на новите акции при условията на чл.110, ал.1, т.1
ЗППЦК с цел ПФК ЦСКА АД да придобие статут на публично дружество.

Във връзка с горното, към датата на проспекта размерът на емитирания капитал
е 6 500 000 лева, разпределен в 6 500 000 броя обикновени поименни безналични
акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които броят на напълно изплатените акции
е 5 090 790 броя, а на емитираните, но неплатени - 1 409 210 броя.

Емисията издадени от ПФК ЦСКА АД акции е регистрирана в Централен
депозитар АД  с ISIN код BG1100042131, като разпределени между акционерите на
дружеството са само изплатените акции, а останалите са вписани като неразпределени
акции (невнесен капитал).

ПФК ЦСКА АД не притежава собствени акции, както и не са налице акции на
емитента, които са собственост на дъщерното му дружество.

Не е налице процент от капитала на емитента, който да е бил внесен с апорт, а
не парично в рамките на периода, обхванат от историческата информация.

Към датата на изготвяне на настоящия документ, емитентът не е издавал
конвертируеми ценни книжа, обменяеми ценни книжа или ценни книжа с варанти.

Емитентът няма информация за условията на всякакви права за придобиване
и/или задължения за уставен, но неемитиран капитал.

Във връзка с настоящото начинание за увеличаване на капитала чрез публично
предлагане на ценни книжа, проведеното на 02.11.2013г. извънредно общо събрание
на акционерите е взело решение за отпадане предимствата на акционерите по чл.194,
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ал.1 ТЗ да участват в това увеличение на капитала, поради желанието им за промяна на
капиталовата структура на дружеството, увеличаване дела на миноритарните
акционери, привличане на свеж ресур за финансовото стабилизиране на клуба, както и
преминаване към публичен статут и съобразяване с обичайните пазарни практики при
първични публични предлагания.

Няма учредени опции върху капитала на емитента и няма лица, спрямо които
има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна
полза.

История на акционерния капитал

С Решение № 1 от 21.12.1999 г. на Софийски Градски съд (СГС) е регистрирано
акционерно дружество “ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД с капитал 50 000
лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

С Решение № 4 от 15.06.2000 г. на СГС е вписано увеличаване на капитала от
50 000 лева на 500 000 лв., чрез издаване на нови 450 000 акции с номинална стойност
1 лев всяка.

С Решение № 10 от 27.12.2001 г. на СГС е вписано увеличаване на капитала от
500 000 лв. на 3 000 000 лв., разпределен в 3 000 000 броя акции с номинална стойност
1 лев всяка.

С Решение № 15 от 20.12.2002 г. на СГС е вписано увеличение на капитала от 3
000 000 лева на 10 000 000 лева, чрез издаване на нови 7 000 000 акции с номинална
стойност 1 лев всяка. Капиталът е разпределен в 10 000 000 броя поименни акции с
номинална стойност 1 лев всяка.

С Решение на общото събрание на акционерите от 30.05.2005г. е извършена
промяна в номиналната стойност на една акция от 1 лев на 20 лева всяка. Капиталът е в
размер на 10 000 000 лева, разпределен в 500 000 броя акции с номинална стойност 20
лева всяка.

С Решение № 19 от 09.12.2005 г. на СГС е вписано намаление на капитала на
дружеството от 10 000 000 лева на 500 000 лева, чрез намаление на номиналната
стойност на акциите от 20 лева на 1 лев. Капиталът в размер на 500 000 лева е
разпределен в 500 000 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

На 13.04.2009 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е отразено
увеличаване на размера на капитала от 500 000 лв. на 6 500 000 лв., като размера на
внесения капитал  е 2 125 000 лв. На 20.01.2010г. вписаният внесен капитал е в размер
на 4 422 000 лева. На 10.12.2013г. в Търговския регистър е вписан внесен капитал в
размер на 5 090 790 лева.

Общото събрание на акционерите на ПФК ЦСКА АД, проведено на 02.11.2013г. е
взело решения както за промяна вида на акциите, в които е разпределен капитала на
дружеството, от налични в безналични, а така също и за едновременно намаляване и
увеличаване на капитала на ПФК ЦСКА АД чрез намаляване на вписания размер на
капитала от 6 500 000 лева до размера на внесения капитал от 5 090 790 лева и
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последващо увеличение на капитала на дружеството с 3 000 000 лева, чрез емитиране
на нови 3 000 000 броя поименни безналични акции с право на глас с номинална
стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност за една акция, определена с решение на
Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чрез първично публично
предлагане на новите акции при условията на чл.110, ал.1, т.1 ЗППЦК с цел ПФК ЦСКА
АД да придобие статут на публично дружество.

21.2. Информация за устава

Действащият към датата на проспекта Устав на ПФК ЦСКА АД е приет от общото
събрание на акционерите, проведено на 02.11.2013г. и е обявен в Търговския регистър с
вписване на 10.12.2013г.

Извънредното общо събрание на акционерите на „Професионален футболен
клуб ЦСКА” АД, проведено на 02.11.2013г. е приело нов Устав при условие, че
дружеството придобие статут на публично дружество по смисъла на чл.110, ал.1, т.1
от ЗППЦК и след вписване на дружеството в регистъра на публичните дружество по
чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН). В случай, че не
бъдат изпълнени тези условия, новият Устав няма да бъде заявяван за вписване в
Търговския регистър, по смисъла на чл.231, ал.3 от ТЗ.

Новият Устав е изцяло съобразен с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите
нормативни актове. В случай, че някои разпоредби на Устава противоречат на ЗППЦК и
ТЗ, с предимство се прилагат законовите разпоредби, а при несъответствие между
специалния закон (ЗППЦК) и общия закон (ТЗ), се прилага специалния – ЗППЦК.

В устава на дружеството не са предвидени ограничения относно прехвърлянето
на акции на дружеството – те са свободно прехвърлими ценни книжа. Всички
направени по-долу описания са съгласно новия устав (под условие).

21.2.1 Описание на предмета на дейност и целите на емитента и къде същите
могат да бъдат намерени в устава

Съгласно чл. 4 от Устава на „ПФК ЦСКА” АД, Дружеството е с предмет на
дейност:

- създаване на професионални, аматьорски и детско - юношески отбори по футбол;

- извършване подготовка на футболисти и организиране и администриране  на
участието им в републикански, зонални и областни първенства, както и в
международни турнири по футбол;

- регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти;

- извършване на трансфери на футболисти;

- придобиване, оценка и отстъпване   на    права   за   реклама,   телевизионно   и
радиоразпространение на спортни състезания, организирани от или с участието на клуба;

- извършване на спортни услуги за гражданите;

- организиране на школи и курсове за учебно-тренировъчна и спортносъстезателна
дейност;
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- изграждане и стопанисване  на спортни  обекти  и  съоръжения;  подпомагане  на
занимания на гражданите по футбол и организиране за практикуване на футбол;

- осъществяване на други дейности, които са свързани с подпомагане, насърчаване и
развитие на футбола;

- осъществяване на тренировъчна и спортносъстезателна дейност по други видове
спорт.

21.2.2 Резюме на разпоредби на устава във връзка с членовете на
административните, управителните и надзорни органи

Съгласно чл.15 от Устава, Дружеството има двустепенна система на управление.
Всички разпоредби в Устава на „ПФК ЦСКА” АД относно членовете на Надзорния съвет
и Управителния съвет на Дружеството, са съобразени с изискванията на Търговския
закон, ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Съгласно чл.27, ал.1 от Устава на „ПФК ЦСКА” АД, Дружеството се управлява и
представлява от Управителен съвет, в състав от 3 (три) до 9 (девет) члена, който извършва
своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

Съгласно чл.26, ал.1, член на Управителния и Надзорния съвет може да бъде
дееспособно физическо лице или юридическо лице. Юридическото лице определя
представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.

Съгласно чл.26, ал.2 от Устава, мандатът на   Управителния и Надзорния съвет е 5
(пет) години. Преди   изтичане   на   мандата   на Управителения и Надзорения съвет, всеки
негов член може да поиска с писмено уведомление до дружеството да бъде освободен и
заличен от Търговския регистър и в случай, че в 6-месечен   срок   от   получаване   на
уведомлението,  дружеството   не   заяви   за   вписване освобождаването му, сам да
заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго
лице. Съгласно ал.3 на същия член, членовете на Управителния и Надзорния съвет
могат да бъдат преизбирани без ограничения.

В чл. 27, ал.3 от Устава са предвидени условията, на които трябва да отговарят
лицата, включени в състава на Управителния съвет на дружеството. Не може да бъде
член на Управителния съвет лице, което към момента на избора е осъдено с влязла в
сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против
финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България
или в чужбина, освен ако е реабилитирано.

Съгласно чл. 26, ал. 6 от Устава, Членовете на Управителния и Надзорния съвет
на дружеството са длъжни да декларират, по реда на чл. 114б, ал. 2 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, пред управителния орган на дружеството,
както и пред Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, където са допуснати
до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от
гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или
чиито прокуристи са;
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 3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат
признати за заинтересувани лица..

Съгласно чл. 30 от Устава, Управителният съвет се събира на редовни заседания
най-малко веднъж на 3 (три) месеца. Те се свикват от Председателя по негов почин или
по писмено искане най-малко на един от членовете на Управителния съвет.
Управителният съвет взема решения по всички въпроси с обикновено мнозинство. Никой
присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Управителният
съвет може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките
му членове.

Компетентността на Управителния съвет е определена в чл. 29 от Устава на „ПФК
ЦСКА” АД. Решенията на Управителният съвет се вземат с обикновено мнозинство.

Съгласно чл. 26, ал.4 от Устава, членовете на Управителния и Надзорния съвет
имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на
функциите между тях и предоставяне на право на управление и/или представителство
на някои от тях.

 В чл. 31, ал.1 от Устава е предвидено, че членовете на Управителния съвет след
одобрение от Надзорния съвет, възлагат представителството на Дружеството на един
или двама от своите членове, които да представляват Дружеството. Ако
представителството е възложено на двама от членовете на Управителния съвет, те
представляват дружеството, както заедно, така и поотделно.

 Съгласно чл.12, ал. 7 от Устава, в срок до 5 (пет) години от вписването му в
търговския регистър, Управителният съвет на „ПФК ЦСКА” АД след одобрение от
Надзорния съвет, може да увеличава капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет
милиона) лева, чрез издаване на нови акции по реда и условията на ЗППЦК и другите
нормативни актове, без да е необходима конкретна надлежна делегация за това от
Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай.

Съгласно чл. 32, ал.1 от Устава, Надзорният съвет е в състав от 3 (три) до 7
(седем) члена. Членовете на Надзорния съвет се определят и назначават от Общото
събрание на акционерите

Съгл. чл.32, ал.6, най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет на
дружеството трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може
да бъде:

1. служител в дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на
сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на
търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на Надзорния или Управителния съвет на
дружеството.

В чл. 32, ал.5 от Устава са предвидени условията, на които трябва да отговарят
лицата, включени в състава на Надзорния съвет на дружеството. За членове на
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Надзорния съвет на дружеството не могат да бъдат избирани лица, които към момента
на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността,
против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система,
извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

Съгласно чл. 34, ал.1 и 2 от Устава, Надзорният съвет се събира на редовни
заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца. Те се свикват от Председателя по негов
почин или по писмено искане най-малко на един от членовете на Управителния съвет.

Компетентността на Надзорния съвет е определена в чл. 33 от Устава на „ПФК
ЦСКА” АД.

Съгласно чл. 35, ал.1 и 2 от Устава, Надзорният съвет може да приема решения,
ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани с
писмено пълномощно от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да
представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с обикновено
мнозинство на присъстващите членове. Решенията могат да се вземат и
неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

21.2.3 Описание на правата, преференциите и ограниченията, отнасящи се до
всеки клас съществуващи акции.

Съгласно чл.7 ал. 1 от Устава, капиталът на Дружеството е разпределен в
обикновени, поименни, свободно прехвърляеми безналични акции, с номинална
стойност 1 лев всяка.

Съгласно чл.7, ал.2 от Устава, Дружеството може да издава два класа акции:
обикновени, поименни, свободно  прехвърляеми безналични акции с право на глас
и привилегировани акции. Ограничаването правата на отделни акционери от един
клас не е допустимо.

Всяка акция дава право на един глас в ОСА, право на дивидент и на
ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Право на глас

Всяка акция дава право на 1 (един) глас в ОСА на Дружеството. Всеки акционер
има толкова гласа, колкото са акциите от капитала, които притежава. Правото на глас
на акционерите възниква с изплащане на емисионната стойност на акцията и се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на ЦД като акционери 14 (четиринадесет)
дни преди датата на ОСА. ЦД предоставя на Дружеството списък на акционерите към
горепосочената дата (14 дни преди Общото събрание на акционерите). Присъствието
на лицето в този списък е достатъчно условие, то да участва в общото събрание и да
упражни правото си на глас, след надлежната му легитимация.

Право на дивидент

Всяка акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната й стойност.
„ПФК ЦСКА” АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в
Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приетите въз
основа на него наредби и Устава на дружеството.
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Според чл. 40 от Устава на дружеството, дивидентите се разпределят по
решение на Общото събрание въз основа на предложение на Управителния съвет .
Общото събрание взема решение за разпределяне на дивидент след одобрение на
счетоводните отчети. В съответствие с изискването на чл. 115в от ЗППЦК, право да
получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦД, като акционери на 14 –ия
ден след деня на ОСА, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение
за разпределение на печалбата. ЦД предоставя на дружеството списък на акционерите
към горепосочената дата.

Право на ликвидационен дял

Всяка акция дава право на ликвидационен дял в размер, пропорционален на
притежаваните от акционера акции. Това право е условно – то възниква и може да
бъде упражнено само в случай, че (и доколкото) при ликвидацията на дружеството
след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за
разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на
ЦД като акционери към момента на прекратяване на дружеството.

Допълнителни права, които дават акциите:

• право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции,
които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;

• право на участие в управлението, чрез решаване на въпросите от
компетентността на ОСА.

• право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с
писмените материали по обявения дневен ред на ОСА и свободното им получаване
при поискване.

Права на миноритарните акционери:

А) Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% (пет
процента) от капитала на дружеството, могат:

• при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на
дружеството, да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица. Като
страна се призовава и дружеството;

• да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за
обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на
членовете на Управителния съвет;

• да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаването на
контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да
изготвят доклад за констатациите си;

• да искат от окръжния съд свикване на Общо събрание или овластяване на
техен представител да свика Общо събрание по определен от тях дневен ред;

• да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени
въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон;
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• ако дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери,
притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на
Дружеството могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството
за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на
лицата, управляващи съвместното предприятие.

Б) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи
поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат:

• да поискат от Управителния съвет свикване на Общо събрание. Ако в
едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не
бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по
седалището на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите,
поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

21.2.4 Описание на това какво действие е необходимо за промяна на правата
на държателите на акциите, указвайки къде условията са по-значителни, отколкото
се изисква по закон

Уставът на Дружеството не съдържа специфични разпоредби относно действия,
необходими за промяна на правата на държателите на акциите, различни от тези,
предвидени в действащото законодателство.

21.2.5. Описание на условията за свикване на годишното общо събрание на
акционерите и извънредните общи събрания на акционерите, включително
условията за участие в събранието.

Условията по свикване и провеждане на Общото събрание са разписани в чл.16-
25 от Устава на дружеството.

Съгласно чл. 18, ал.1 от Устава, Общото събрание се свиква от Управителния или
Надзорния съвет или по искане на акционери, които притежават заедно или поотделно
най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, при спазване изискванията на чл.118,
ал.2, т.3 ЗППЦК. Съгласно чл. 118, ал.2, т.3 и 4 от ЗППЦК акционери, които заедно или
поотделно притежават поне 5 на сто от капитала на дружеството могат, да искат от
окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да
свика общо събрание по определен от тях дневен ред; или да искат включването на
въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото
събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Съгласно чл. 18, ал.3 от Устава, свикването се извършва чрез покана, обявена в
търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК
най-малко 30 дни преди откриване на събранието.

Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя в
чл.18, ал.4 от Устава и съгласно изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и приложимите
нормативни разпоредби. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон
поканата за общото събрание включва информация относно броя на акциите и правата
на глас в общото събрание, правото на акционерите да участват и да поставят въпроси
на общото събрание, правото да включват въпроси в дневния ред, правилата за
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гласуване, образци на пълномощни, датата по чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, с указание, че
само лицата, които са акционери към тази дата, имат право да участват и гласуват,
място и начин на получаване на писмените материали за събранието и интернет
страницата, на която е публикувана информацията за събранието.

Съгласно чл. 18, ал. 5 от Устава поканата, заедно с материалите за Общото
събрание, се изпращат в Комисията за финансов надзор най-малко 30 дни преди
провеждане на събранието и се публикува на интернет страницата на дружеството за
времето от обявяването й в търговския регистър до приключването на общото
събрание.

Съгласно чл. 20 от Устава на ПФК ЦСКА АД писмените материали, свързани с
дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на
акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикването му. Когато
дневният ред включва избор на членове на Надзорния съвет, материалите включват и
данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата,
предложени за членове като правилото се прилага и когато въпросът е включен
допълнително в дневния ред.

 Съгласно чл.16, ал.3 от Устава, правото на глас в Общото събрание на
акционерите на дружеството се упражнява от лицата, вписани в регистъра на
„Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.
Съгласно ал. 1 от същия член акционерите – физически лица участват лично или чрез
упълномощен представител. Акционерите – юридически лица участват в Общото
събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях
лице. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Представителите
на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично, писмено пълномощно,
имащо минимално съдържание, определено с нормативен акт. Преупълномощаване
не се допуска.  Съгласно ал.2 член на Управителния и Надзорния съвет може да
представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по
всяка точка от дневния ред. Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет,
които не са акционери, могат да вземат участие в работата на Общото събрание без
право на глас.

Съгласно чл. 21 от Устава на ПФК ЦСКА АД, Общото събрание на акционерите
има следната компетентност:

1. изменя и допълва устава;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет;

5. определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет. Определя
гаранцията, която задължително дават членовете на Надзорния съвет по вид и
размер, в съответствие с изискванията на закона;

6. назначава и освобождава регистрирани одитори;

7. одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения одитор,
взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за
изплащане на дивидент;
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8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на
несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;

11. овластява лицата, които управляват и представляват дружеството, да
извършват сделки по чл.114, ал. 1 от ЗППЦК и одобрява сделките по чл.114, ал.5 ЗППЦК;

12. избира Одитен комитет, като определя мандата, броя на членовете му и
възнагражденията им;

13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона
или устава.

Съгласно чл. 22 от Устава, за провеждане на заседанието на Общото събрание се
изисква да бъдат представени повече от половината акции с право на глас. При липса
на кворум може да се насрочи ново заседание, не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и
то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание
може да се поси и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото
заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. .

Съгласно чл. 25 от Устава, за проведеното заседание на ОСА се съставя протокол
в съответствие с приложимото право. В протокола се записват резултатите от
гласуването по всяка точка от дневния ред като изрично се посочва информация
относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от
капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя
подадени гласове „за” и „против” и, ако е необходимо - броя на въздържалите се.
Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото
събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието, както и да го
публикува на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.
Протоколите и документите, свързани с ОСА, се пазят най – малко 5 (пет) години.

21.2.6 Разпоредба на устава или правилниците за вътрешния ред на емитента,
която би довела до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола
на емитента

В Устава или правилниците за вътрешния ред на емитента не са предвидени
разпоредби, които биха довели до забавяне, отлагане или предотвратяване на
промяна в контрола на емитента.

21.2.7 Указание за праг, над който акционерната собственост трябва да бъде
оповестена

Съгласно чл.145, ал.1 ЗППЦК, всеки акционер, който придобие или прехвърли
пряко и/или по чл. 146 ЗППЦК право на глас в Общото събрание на публично
дружество, е длъжен да уведоми комисията и публичното дружество, когато:
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1. в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне,
надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в
общото събрание на дружеството;

2. правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по т. 1 в
резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз
основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д от ЗППЦК.

Съгласно чл.146, ал.1 ЗППЦК задължението по чл. 145, ал. 1 се отнася и за всяко
лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правата на глас в
Общото събрание на публично дружество в един или повече от следните случаи:

1. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило
споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на дружеството
чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;

2. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило
споразумение, предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас;

3. права на глас, свързани с акции, предоставени като обезпечение на лицето,
при условие че може да контролира правата на глас и изрично е декларирало
намерението си да ги упражнява;

4. права на глас, свързани с акции, предоставени за ползване на лицето;

5. права на глас, които се притежават или могат да бъдат упражнявани съгласно
т. 1 - 4, от дружество, върху което лицето упражнява контрол;

6. права на глас, свързани с акции, депозирани в лицето, които то може да
упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите;

7. права на глас, притежавани от трети лица от тяхно име, но за сметка на
лицето;

8. права на глас, които лицето може да упражнява в качеството му на
представител, когато то може да ги упражнява по своя преценка, без специални
нареждания от акционерите.

Съгласно чл. 114б от ЗППЦК, членовете на управителните и контролните органи
на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко
притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на дружеството или го
контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното
дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до
търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто
от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват,
или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да
бъдат признати за заинтересовани лица.

Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество и
неговият прокурист са длъжни да декларират горепосочените обстоятелства в 7-дневен
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срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от
гласовете в Общото събрание на дружеството или го контролират – в 7-дневен срок от
придобиване на гласовете, съответно на контрола.

21.2.8 Описание на условията, наложени от устава, които управляват промени
в капитала, когато такива условия са по-строги отколкото се изисква по закон

Уставът на дружеството не предвижда условия за промени в капитала на
дружеството, които да са по-рестриктивни от условията на действащото
законодателство.

22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ

ПФК ЦСКА АД и неговото дъщерно дружество нямат сключени други, освен
посочените в настоящия проспект договори, различни от договорите, сключени по
време на обичайната дейност, които биха могли да бъдат дефинирани като значителни
договори или съдържащи задължение или право, съществено за дейността  на
дружеството.

23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ И
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС

В настоящия документ не са включени изявления, доклади или други експертни
становища, освен тези на лицата, отговорни за изготвянето на проспекта.

В определени части на проспекта са включени доклади и изявления от трети
страни, с изричното им посочване, а именно:

• Източник: НСИ и Евростат: за  информация за безработицата и
инфлацията;

• Източник: БНБ и Министерство на финансите: за информацията за
икономическия растеж, БВП и информация за фискалната политика;

• Източник: Standard & Poors, Moody’s и Fitch Raitings: за информация за
кредитния рейтинг на България;

• Източник: Български футболен съюз и Министерство на младежта и
спорта: за информация за лицензирането на футболните клубове и данни
за първенството.

Експертите, изготвили настоящия документ декларират, че са интерпретирали
коректно и точно използваната информация и данни, без да се пропускат факти, които
биха ги направили подвеждащи или неточни.

Цитираните разпоредби на Устава на емитента и действащите нормативни и
други актове, които регламентират публичното предлагане на ценни книжа в
Република България са коректно възпроизведени и не са пропуснати никакви факти,
които биха направили възпроизведената информация неточна или подвеждаща.
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24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ

По време на периода на валидност на Проспекта, следните документи (или
копия от тях) могат да бъдат инспектирани:

1. устава на емитента;

2. одитирани годишни финансови отчети за периода 2010 – 2012 г.

3. междинен финансов отчет на дружеството към 31.10.2013 г.

Документите ще бъдат налични на адреса за кореспонденция всеки работен ден
от 10:00 ч. до 17:00 ч. и на електронния адрес на:

• Емитента „ПФК ЦСКА” АД - гр. София, бул. „Драган Цанков” № 3; електронен
адрес: www.cska.bg , или

• Инвестиционния посредник „Авал Ин” АД - гр. София, бул. „Тодор
Александров” № 73, ет.1; електронен адрес: www.aval-in.com; лице за контакт:
Румен Панайотов.

25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯ

Към датата на съставяне на Проспекта ПФК ЦСКА АД притежава 100 % от
капитала на „ЦСКА Инвестмънт” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията на 01.08.2013г. с ЕИК 202682427. Дъщерното дружество е със
седалище: гр. София, район Средец, ул. „Драган Цанков” 3 и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид;  търговско представителство и посредничество; външнотърговска
дейност, внос, износ; комисионни, спедиционни, превозни сделки, всички видове
транспортна дейност, както и всички други дейности, незабранени от закон.

26. СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

26.1. Оборотен капитал

Заедно с дълготрайните активи, оборотния капитал се счита за част от
оперативния капитал и се изчислява като от краткотрайните активи се приспаднат
краткотрайните пасиви. За целия разглеждан исторически период и към датата на
изготвяне на настоящия документ, Дружеството не разполага с достатъчно оборотен
капитал за нуждите на бизнеса си. С оглед смяната на собствеността и реализиране на
бизнес идеята за стабилизиране на клуба,  Емитентът има необходимост от средства за
осъществяване на планираното, които ще бъдат осигурени чрез настоящото първично
публично предлагане в случай на негов успех.



ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ПФК ЦСКА АД

101

26.2. Капитализация и задлъжнялост

В следващата таблица е представена информация за капитализацията и
задлъжнялостта на емитента към дата, която не е по-рано от 90 дни преди датата на
проспекта, съгласно данни от неодитирания междинен финансов отчет на дружеството
към 31.10.2013 г.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ – хил.лв. 2012 31.10.2013

Капитал и резерви

Основен капитал 4 422 4 422

Резерви 36 734 36 734
Неразпределена печалба/
Непокрита загуба от предходни години

(39 095) (42 370)

Резултат за периода (3 275) (8 989)

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ (1 214) (10 203)

Нетекущи пасиви

Финансов лизинг 388 388

Общо нетекущи пасиви 388 388

Текущи пасиви

Задължения 34 045 18 869

Получени заеми 1 905 799

Общо текущи пасиви 35 950 19 668

ОБЩО ПАСИВИ 36 338 20 056

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 35 124 9 853

Във връзка с извършената промяна в собствеността на Клуба в средата на 2013г.
са редуцирани задълженията към предишния собственик и свързани с него фирми. В
резултат на това размерът на текущите пасиви намалява от 35 950 хил.лв. към
31.12.2012г. на  19 668 хил.лв. към 31.10.2013г.

Във връзка със задълженията на дружеството са наложени обезпечителни
мерки върху притежавани от него активи - земя на стойност 4 762 хил.лв. и търговска
марка на стойност 2 300 хил.лв. Наложени са и запори върху 23 броя левови и валутни
сметки на дружеството, намиращи се в 10 български банки. Взискатели по наложените
запори са следните юридически лица – Агро груп екзакт ООД, Финанс лигизнг ЕАД,
Пали Пест протект ООД, Министерство на отбраната, Ажур ООД, Интернешънъл метал
форуърдинг, Фидес Интерконсулт ООД, Топлофикация София ЕАД, Ривиера АД, Аеротур
ММ, Община Бяла, Шалом ООД, 3С СОТ, НАП ТД София  на обща стойност 6 891 246 лв.,
както и 10 физически лица с обща стойност 584 673 лв.

В съответствие с декларираните намерения, новото ръководство на клуба е
предприело действия по преструктуриране на задълженията и поетапното им
погасяване. В тази връзка е внесено предложение в НАП, в което се предвижда
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погасяването на тези задължения да става както следва:  4 млн.лв. през 2014г. и по 2
млн.лв. през 2015г. и 2016г. Постигнати са споразумения за начина и срока на
уреждане на задължения на дружеството и с други кредитори.

Във връзка с договор за финансов лизинг за автобус Мерцедес Бенц,
дружеството е издател на запис на заповед с дата 27.12.2011г. за сумата от 367 577.81
евро и със срок на предявяване до 20.06.2017г. Задължението по този запис на заповед
е авалирано от представляващия дружеството по това време Венцислав Живков
Христов в качеството му на физическо лице, т.е. налице е предоставена от трето лице
гаранция, което квалифицира това задължение като обезпечено/гарантирано.

Емитентът не е предоставял гаранции по чужди задължения (няма косвена и
условна задлъжнялост).

26.3. Участие на физически и юридически лица в емисията/предлагането

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 има друг пряк или непряк значителен икономически интерес спрямо
Дружеството и/или спрямо настоящото първично публично предлагане на акциите на
Дружеството.

На Емитента не са известни потенциални и/или настъпили конфликти между
интересите на Дружеството и частните интереси на лицата, отговорни за съдържанието
на настоящия Проспект и за процеса по първичното публично предлагане на акциите
на Дружеството. На Емитента не са известни потенциални и/или настъпили конфликти
между задълженията на горепосочените лица към Дружеството и техни други
задължения.

26.4. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията

Нетните постъпления от емисията, при 100% записване на предложените книжа
от увеличението на капитала се очаква да възлязат на близо 9 млн.лв.
Инвестиционните намеренията на мениджмънта на „ПФК ЦСКА”АД са тясно свързани с
успеха на настоящата емисия и са приоритизирани в следната последователност:

А) Погасяване на стари задължения към Национална агенция по приходите – 3
млн.лв.

Б) Погасяване на задължения към други кредитори – 3 млн. лв.

В) Инвестиции за Стадион „Българска армия”, които ПФК ЦСКА е поело като
ангажимент да извърши с цел привеждане на стадиона в съответствие с изискванията
на УЕФА -  2 млн.лв.

Предвижда се извършване на реконструкция и модернизация, включващи:

- изпълнение на всички елементи и в сроковете по Предписание на
направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община по
части: конструктивна, вкл. антисеизмично укрепване,
електротехническа, ВиК, ОВК, санитарно-хигиенни изисквания и околна
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среда, пожарна безопасност, както и паралелно с тях: доизграждане на
автоматизираната поливна система, подмяна на 2500 бр. седалки, нови
пейки за резервни играчи и треньори;

- модернизация на сектор „А”: ВИП-зала и стълбище, съблекални,
конферентна зала, нови стопански и административни помещения,
ремонт на санитарни възли и интериора на сградата по специален
проект, нова окачена фасада, козирка над трибуните на сектор А,
реконструкция над сграда към комплекс ПФК ЦСКА по допълнителен
проект, доставка и монтаж на нови 4 420 седалки на трибуна.

Г) За развитие на ДЮШ – 1 млн.лв.

В случай на записване на емисията в минимално допустимия размер, нетните
постъпления в размер на около 4, 175 млн.лв. ще бъдат използвани приоритетно за
погасяване на част от задълженията към НАП и към други кредитори.

Доколкото инвестиционната програма и задълженията на клуба превишават
значително планираните за погасяването им средства от увеличаването на капитала,
дружеството предвижда да използва и други източници на средства. Очаква се
сключването на договор с Генерален спонсор, като предвидената сума по него ще бъде
в размер на 1 млн.евро за 2014г. Във връзка с очакваното решение на Министерския
съвет за отдаване на спортните обекти за безвъзмездно ползване, ръководството на
клуба работи по нов инвестиционен модел за преустройството на стадион „Българска
армия” и на тренировъчната база „Панчарево”, като очаква да привлече чужди
инвестици в размер на около 30 млн. евро.

27. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

27.1. Вид и клас на ценните книжа

Въз основа на настоящия документ се предлагат за първоначално записване, от
техния емитент „ПФК ЦСКА” АД, инвестиционни ценни книжа – обикновени,
безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции.

Общият размер на предлаганата емисия е 3 000 000 (три милиона) броя акции с
номинална стойност 1 (един) лев всяка. Акциите от тази емисия са от същия клас, както
вече издадените акции на Емитента и дават еднакви права на притежателите, както
правата на досегашните акционери.

Понастоящем, издадените от Емитента обикновени акции, даващи същите права
на акционерите, като акциите от настоящата емисия, сa регистрирани в Централен
депозитар АД с ISIN код BG 1100042131.

След приключване на подписката акциите от увеличението на капитала ще
бъдат регистрирани като увеличение на броя по настоящия ISIN код на емисията акции,
издадени от Емитента.
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27.2. Законодателство, по което са емитирани ценните книжа

Настоящата емисия акции се издава от „ПФК ЦСКА” АД в съответствие със
законодателството на Република България, при спазване разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.
След допускането на емисията до търговия на регулирания пазар, организиран от БФБ,
по отношение на търговията с акциите ще бъдат приложими изцяло изискванията на
Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и актовете по неговото
прилагане.

Следните нормативни актове регулират предлагането на настоящата емисия:

• Търговски закон;

• Закон за публичното предлагане на ценни книжа;

• Закон за Комисията за финансов надзор;

• Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на

публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в

регистъра на КФН;

• Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане
на

ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и
другите

емитенти на ценни книжа;

• Регламент (EО) № 809/2004 на ЕК за 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. Регламентът има пряко

действие на територията на България. Изменен с Регламент (ЕО) № 1787/2006 на

ЕК от 04.12.2006 г.; Регламент (ЕО) № 211/2007 на ЕК от 27.02.2007 г.; Регламент

(ЕО) № 1289/2008 на ЕК от 12.12.2008 г.; Делегиран регламент (ЕО) № 311/2012
на

ЕК от 21.12.2011 г.; Делегиран регламент (ЕО) № 486/2012 на ЕК от 30.03.2012 г.
и

Делегиран регламент (ЕО) № 862/2012 на ЕК от 4.06.2012 г.

Нормативните актове, които регулират търговията на настоящата емисия на
регулиран пазар, са както следва:

• Закон за пазарите на финансови инструменти;

• Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;

• Закон за Комисията за финансов надзор;
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• Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници;

• Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа.

Изисквания във връзка с регистрацията, допускането и провеждането на
търговията с предлаганата емисия акции на БФБ се съдържат и в Правилниците за
дейността на БФБ и на ЦД.

27.3. Форма на ценните книжа

Предлаганите акции са поименни и безналични. Те се регистрират по сметка на
името на притежателя си в „Централен депозитар” АД. Издаването и разпореждането с
акциите имат действие след регистрацията им в „Централен депозитар” АД, който води
и книгата на акционерите.

Седалището и адресът на управление на „Централен депозитар” АД са  както
следва: България, гр. София 1000, ул.Три уши 6, ет. 4, телефони за контакт: (+359 2) 939
1970 и (+359 2) 4001 254 – за връзка с отдел „Регистри” и (+359 2) 939 1992 и (+359 2)
4001 253 – за връзка с отдел „Сетълмент”.

27.4. Валута на емисията

Номиналната и емисионната стойност на настоящата емисия акции се определя
в български лева (BGN).

27.5. Описание на правата, отнасящи се до ценните книжа, включително
всякакви ограничения на тези права и ред за упражняването на тези
права

Всяка акция дава две групи права на притежателя си – имуществени и
неимуществени.

Имуществените права на акционера са правото на дивидент и правото на
ликвидационен дял.

Неимуществените права на акционера могат да се разделят в три групи:
управителни, контролни и защитни.

По дефиниция управителните права на акционера се свеждат до правото на
глас, правото на управление и правото да избира и да бъде избиран в управителните
органи на Емитента.

Контролните права на акционера се свеждат до правото на информация
(сведения и писмени материали по чл. 224 от ТЗ; информация по чл.110в, чл.111а,
чл.115, ал.2 и ал.11 от ЗППЦК ).

Защитните права на акционера са: правото на обжалване на решенията на
органите на дружеството, правото да се иска назначаване на експерт-счетоводител и
малцинствените права.
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Всяка акция дава на притежателя си и допълнителни права, които произтичат от
основните права и са пряко или косвено свързани с тях.

Предлаганата емисия е в съответствие с решение на Общото събрание на „ПФК
ЦСКА” АД, взето на 02.11.2013 г. и решение на Управителния Съвет от 04.02.2014г.
(отменящо решение от 12.12.2013 г.). Новите акции имат статут на обикновени,
безналични, поименни акции с номинал от един лев и право на глас. Те дават на своите
притежатели право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на броя
на притежаваните акции.

Новите акции са от същия клас като вече издадените от Емитента акции, новите
акции не дават предимствата, нито ограничават правата по вече издадените акции.
Всяка нова акция дава право на един глас.

Спрямо новите акции се прилагат общите правила на Търговския закон и Закона
за публичното предлагане на ценни книжа за акции на публично дружество.

27.5.1. Имуществени права на акционерите

Право на дивидент

Правото на дивидент е основно, субективно, имуществено право на акционера,
изразяващо правото му да получи част от чистата печалба, реализирана от
дружеството. Новите акции са обикновени и от същия клас като досега издадените, и
като такива дават същите права по отношение на разпределяния от дружеството
дивидент, както и на досегашните акционери.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери на дружеството на 14-тия ден след датата на Общото
събрание, на което са приети Годишния финансов отчет и Решение за разпределяне на
печалбата. Централният депозитар предоставя на дружеството списък на
притежателите на акции към горепосочената дата. Присъствието на лицето в този
списък е достатъчно условие то да получи дивидент, след надлежната му легитимация.
Дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания от общото събрание
дивидент в 3-месечен срок от провеждането му, като разходите по изплащането са за
сметка на дружеството. Лицата, имащи право на дивидент, могат да упражнят това
право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява
и неполучените дивиденти остават в дружеството, като се отнасят във фонд „Резервен”.

При изплащането на дивиденти по обикновени акции, дивидентните плащания
по всички нови акции ще се извършват до размера на печалбата на дружеството за
съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд
„Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от Закона
или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и
отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да
образува по закон или съгласно Устава си, за определянето на които дружеството
използва и прилага Международните стандарти за финансови отчети.

Правото на дивидент търпи ограничения в следните насоки:

• Не може да се разпределя дивидент в размер, който надхвърля границите на
печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта
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от фонд „Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от
закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и
отчисленията за фонд „Резервен” и другите фондове надружеството;

• Най-малко 1/10 част от печалбата на акционерното дружество трябва да се
отделя, докато средствата във фонд „Резервен” достигнат поне 1/10 част от капитала на
дружеството;

• Правото на дивидент се погасява с обща 5-годишна давност.

Право на ликвидационен дял

Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й
стойност. Правото на ликвидационен дял e основно имуществено право на акционера,
изразяващо правото му да получи част от остатъчното имуществото при прекратяване
на Емитента. Това право е условно – то възниква и може да бъде упражнено само в
случай, че (и доколкото) при ликвидацията на Емитента след удовлетворяването на
претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между
акционерите и до размера на това имущество. Упражняването на правото на
ликвидационен дял предполага прекратено дружество, което е в период на
ликвидация.

С право на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на
ЦД като акционери към момента на прекратяване на дружеството. Предпоставки за
упражняване на правото на ликвидационен дял са:

• Прекратяване на дружеството;

• Изпълнение или обезпечение на задълженията на дружеството;

• Изтичане на 6 месечен срок от поканата на кредиторите.

27.5.2. Неимуществени права на акционера

27.5.2.1. Управителни права

Право на глас

Правото на глас е неимуществено право на акционерите, чрез което те участват
в управлението на Емитента, като участват във вземането на решения по въпроси,
влизащи в компетентността на Общото събрание на акционерите на Емитента.

Дружеството не може да издава акции с право на повече от един глас. Ако
собствениците на акцията или акциите са повече от един, те упражняват правото на
глас заедно, като определят пълномощник.

За да възникне правото на глас за акционер на Дружеството е необходимо той
да е изплатил напълно емисионната стойност на акциите и увеличението на капитала
му да бъде вписано в търговския регистър.

Правото на глас се упражнява от лица, които са придобили акции и са вписани в
книгата на акционерите, водена от Централния депозитар като акционери, най-късно
14 дни преди датата на Общото събрание. Присъствието на лицето в книгата на
акционерите и надлежната му легитимация са достатъчни условия, за да може същото
да упражни правото си на глас. Акционерите с право на глас участват в Общото
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събрание на акционерите лично или чрез представител, упълномощен с изрично
пълномощно, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Право на акционера на участие в управлението на дружеството, включително
правото да избира и да бъде избиран в управителните органи на дружеството

Всяка акция дава право на акционера на участие в управлението на
дружеството, включително право да избира и да бъде избиран в управителните органи
на дружеството.

27.5.2.2. Контролни права

Към контролните права на акционера се отнася правото на акционера на
информация. Правото на информация изразява възможността на акционерите да
преглеждат всички писмени материали, свързани с дневния ред на свиканото Общото
събрание, да получават тези материали при поискване безплатно, както и да получават
протоколите и приложенията към тях от минали Общи събрания, които дружеството е
длъжно да пази.

Правото на информация обхваща и правото на акционера да получава
изчерпателни отговори от членовете на Управителния орган на дружеството на
поставени въпроси по време на Общото събрание на акционерите. По всяко време
акционерите имат право да искат и получават информация относно финансово-
икономическото състояние на дружеството от Директора за връзки с инвеститорите.

27.5.2.3. Защитни права

 Правото на обжалване на решенията на органите на Дружеството

- всеки акционер може да предяви иск срещу Дружеството пред окръжния съд
по неговото седалище за отмяна решението на общото събрание, когато то
противоречи на повелителните разпоредби на закона или на устава (чл. 74 ТЗ);

- всеки акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на
Дружеството, за да защити правото си на членство и отделните членствени права,
когато бъдат нарушени от органи на Дружеството (чл. 71 ТЗ);

 Правото да се иска назначаване на регистрирани одитори от длъжностно лице
по регистрацията към Агенцията по вписванията, ако такива не са били избрани
от общото събрание на акционерите – чл. 249 ТЗ

 Права на малцинството (права на акционерите, притежаващи заедно или
поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството)

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на
публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава
интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството
срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството. Лицата по
предходното изречение могат:
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1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за
обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на
членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството;

2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на
контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да
изготвят доклад за констатациите си;

3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на
техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;

4. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени
въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

27.5.4. Допълнителни права, които дават акциите:

- Право на записване на част от новите акции при увеличаване капитала на
Дружеството, съразмерна на притежаваните акции до увеличаването. Съгласно
разпоредбата на чл. 112, ал.1 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на Дружеството
настоящите акционери имат право да придобият част от новите акции, съответстваща
на дела им в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отменяно или
ограничавано въз основа на разпоредба на устав, решение на общо събрание или на
управителен орган на Дружеството.

- Право на предпочтително придобиване на ценни книжа, които дават право за
придобиване на акции от същия клас, като акциите от настоящата емисия, посредством
конвертирането им или упражняване на правата по тях.

27.5.5. Условия за конвертиране на ценните книжа от емисията

Конвертиране не е приложимо по отношение на ценните книжа от настоящата
емисия.

27.5.6. Условия за обратно изкупуване

Дружеството може да изкупува обратно своите акции по решение на Общото
събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от акциите, представени на Общото
събрание. Съгласно чл. 187б, ал. 1 от ТЗ в решението си общото събрание определя
условията на обратното изкупуване:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които Управителен съвет извършва изкупуването в

определен срок;

3. минималния и максимален размер на цената на изкупуване.

Решението на акционерите за обратно изкупуване се вписва в търговския
регистър.
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Дружеството може да придобива през една календарна година повече от три на
сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез
обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и реда на търгово
предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

Общата номинална стойност на обратно изкупените акции не може да
надхвърля 10% от акционерния капитал на Емитента, като дружеството е длъжно да
прехвърли акциите, надхвърлящи ограничението от 10% в едногодишен срок от
придобиването им, съгласно чл.187г от ТЗ. В противен случай акциите се обезсилват и
се прилага чл.200, т.2 от ТЗ.

Публичното дружество е длъжно да уведомява Комисията за финансов надзор
за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението от 3% и
инвестиционния посредник, на който е подадена поръчка за изкупуването.
Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден,
предхождащ деня на изкупуването. Комисията за финансов надзор дава публичност на
получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и
другите емитенти на ценни книжа.

Когато публично дружество придобие или прехвърли собствени акции пряко
или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, е длъжно да разкрие
информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на
чл. 100т и 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от
придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне
под 5 или 10 на сто от правата на глас. Правата на глас се изчисляват въз основа на
общия брой акции, които дават право на глас.

За изкупуването се прилагат изискванията на чл. 111, ал. 5-9 от ЗППЦК и
съответните разпоредби на Търговския закон.

27.6. Решения, разрешения и одобрения, въз основа на които се
емитират акциите от настоящата нова емисия

Настоящата емисия се издава и предлага публично за записване, въз основа на
решение на Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г., на основание чл. 13,
ал. 1, б.”а” от Устава на Дружеството и чл. 194, ал.4 от Търговския закон. На свое
заседание на посочената дата, Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД е взело решение за
намаляване на вписания размер на капитала от 6 500 000 (шест милиона и петстотин
хиляди) лева до размера на внесения капитал от 5 090 790 (пет милиона деветдесет
хиляди седемстотин и деветдесет) лева и последващо увеличение на капитала на
дружеството с 3 000 000 (три милиона) лева, в резултат на което същият да достигне
общ размер от 8 090 790 лева (осем милиона деветдесет хиляди седемстотин и
деветдесет) лева, чрез емитиране на нови 3 000 000 (три милиона) броя поименни
безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна
стойност за една акция, определена с решение на Управителния съвет, одобрено от
Надзорния съвет, чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой
лица при условията на чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК с цел „ПФК ЦСКА” АД да придобие
статут на публично дружество. Управителният съвет на свое заседание от 04.02.2014 г.,
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отменяйки свое решение от 12.12.2013г. определя емисионна стойност от 3 /три/ лева
на акция, което решение е одобрено от Надзорния съвет с протокол от същата дата.

Протоколите с горецитираните решения от заседанията на Общото събрание на
акционерите, на Управителния и на Надзорния съвет на  „ПФК ЦСКА” АД са приложени
към настоящия проспект.

27.7. Очаквана дата на новата емисия

Увеличението на капитала на дружеството с настоящата емисия акции има сила
от вписването му в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Издаването
на акциите става чрез регистрирането на емисията от увеличението на капитала в ЦД,
като се очаква това да стане до три месеца след получаване на решение за одобрение
на настоящия проспект. Освен настоящата емисия за увеличение капитала на Емитента,
към момента няма данни за иницииране на друга нова емисия на дружеството.

27.8. Ограничения върху свободната прехвърляемост на ценните книжа

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), Наредба № 38 за изискванията към
дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), Правилника за дейността
на БФБ и Правилника за дейността на ЦД.

След регистрация за търговия на БФБ, покупките и продажбите на акциите ще се
извършват както на регулиран пазар (БФБ) или многостранна система за търговия чрез
инвестиционен посредник, така и извън регулиран пазар, при спазване от страна на
инвестиционния посредник, сключил сделките, на изискванията за публично
оповестяване на информация и начина на оповестяването й, съгласно чл. 38, ал. 4 – 6 от
Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Прехвърлянето на акциите има
действие от момента на регистрацията от ЦД.

ЦД регистрира сделките за прехвърляне на акции при наличие на необходимите
финансови инструменти и дължимите срещу тях парични средства и актуализира
данните в книгата за безналични ценни книжа на емитента. Прехвърлянето се счита за
извършено от момента на регистрация на сделката в ЦД. Правата на купувача на акции
се удостоверяват с издадена от ЦД депозитарна разписка или друг документ за
регистрация с равностойно правно значение. Предаването на документа за
регистрация и заплащането на продажната цена се извършва чрез лицензиран
инвестиционен посредник, въз основа на сключен със същия договор за
инвестиционни услуги.

Търговията с акции на дружеството на регулиран пазар ще се извършва на БФБ
чрез лицензиран инвестиционен посредник, член на Борсата. За да закупят или
продадат акции на регулиран пазар (БФБ), инвеститорите следва да подадат поръчки
„купува” или „продава” до инвестиционния посредник, чийто клиенти са. След
сключване на сделка на регулиран пазар инвестиционният посредник извършва
необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД. След осъществяване на
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сетълмента (изпълнението на сключената сделка) акциите се прехвърлят от сметката на
продавача в сметката на купувача.

Прехвърлянето на акциите извън регулиран пазар се осъществява съгласно
предварително сключен пряко между страните договор за покупко–продажбата на
книжата. В този случай, за да се осъществи прехвърлянето на акциите в ЦД, лицата по
сделката следва да представят данни и документи пред лицензиран инвестиционен
посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. Инвестиционният
посредник регистрира (обявява) сделката на БФБ като сключена извън регулирания
пазар и извършва необходимите действия за регистрация на сделката в ЦД и нейния
сетълмент. По аналогичен ред, чрез инвестиционен посредник действащ като
регистрационен агент се извършва и прехвърлянето на акции в случаите на дарение и
наследяване.

Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на
сделката в ЦД.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници, последните имат задължението да изискват от
клиентите си, съответно от техните пълномощници да декларират дали:

• притежават вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се
отнася нареждането и за техния емитент;

• финансовите инструменти – предмет на поръчка за продажба или за замяна са
блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е
учреден залог или е наложен запор.

• сделката – предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или
продажба на

финансови инструменти.

Инвестиционният посредник проверява в депозитарната институция дали
финансовите инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са налични по
подсметката на клиента (освен в нормативно определените случаи, при които е налице
изключение от общото правило), дали са блокирани и дали върху тях е учреден залог
или е наложен запор.

Съгласно чл.38 от Наредба № 38, инвестиционният посредник няма право да
изпълни нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият представител, откаже
да подаде декларацията по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 38 или декларира, че сделката -
предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови
инструменти. Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане, ако е
декларирано или ако установи, че финансовите инструменти - предмет на нареждането
за продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарна
институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор. Финансовите
инструменти могат да бъдат предмет както на залог по смисъла на Закона за особените
залози, така и на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по
смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение. Забраната по отношение
на заложени финансови инструменти не се прилага в следните случаи:
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• приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие
да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на
заложния кредитор в предвидените от Закона за особените залози случаи;

• залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

Забраната по отношение на поръчка за продажба на финансови инструменти,
които не са налични по сметката на клиента, не се прилага в случаите, когато
инвестиционният посредник осигури по друг начин, че финансовите инструменти,
предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня на сетълмент на сделката, както
и в други случаи, определени с наредба.

Страните по договор за сделки с финансови инструменти, предварително
сключени пряко между страните, съответно лицата, които искат прехвърляне на
безналични финансови инструменти при дарение и наследяване, промяна на данни за
притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни,
издаване на дубликати от удостоверителни документи и др. подобни действия ползват
услугите на инвестиционен посредник – регистрационен агент към ЦД.

След като дружеството придобие публичен статут е необходимо да се
съобразява и изискването на чл. 145 ЗППЦК. Посочената разпоредба изисква всеки
акционер, които придобие или прехвърли пряко и/или непряко право на глас в общото
събрание на публично дружество да уведоми комисията и публичното дружество,
когато в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне,
надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в
общото събрание на дружеството. Правата на глас се изчисляват въз основа на общия
брой акции с право на глас, независимо от това дали за упражняването на правото на
глас е наложено ограничение. Изчисляването се извършва за всеки отделен клас акции.

27.9. Предложения за задължително поглъщане, вливане и/или правила
за принудително изкупуване или разпродажба на ценните книжа

Към настоящия момент не са отправяни предложения към емитента, съответно
не са предприемани действия във връзка със сливане, вливане или друга форма на
преобразуване.

Акциите на емитента могат да бъдат обект на принудително изкупуване
единствено при наличие на хипотезата на чл. 157а ЗППЦК, която позволява на
акционер, придобил в резултат на търгово предлагане над 95 на сто от гласовете в
общото събрание на публично дружество да изкупи принудително акциите с право на
глас на останалите акционери по определен съгласно закона ред и одобрена от КФН
цена.

27.10. Предложения от трети лица за публично изкупуване на контролен
пакет от акционерния капитал на емитента, направени през последната
и текущата финансова година

Към настоящия момент дружеството не е обект на предложения от трети лица
за публично изкупуване на контролен пакет от акционерния капитал.
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27.11. Информация за данъците, удържани при източника според
действащото законодателство в страната и отговорност на емитента за
удържането им

Доходът от акции може да е капиталова печалба или дивидент. Капиталова
печалба се реализира при положителна разлика между продажната и покупната цена
на акциите. Дивидент може да бъде получен, след решение на компетентния орган на
компанията за разпределяне на част или целия реализиран положителен финансов
резултат за съответния период между нейните акционери.

27.11.1. Доходи от дивиденти

Дивидентите, разпределяни от „ПФК ЦСКА” АД, са облагаеми по ред, определен
съгласно разпоредбите на ЗКПО (относно юридическите лица) и ЗДДФЛ (относно
физическите лица). Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗКПО печалбата и доходите на
чуждестранните юридически лица, които произтичат от стопанска дейност чрез място
на стопанска дейност в страната или от разпореждане с имущество на такова място на
стопанска дейност, са от източник в страната. На основание чл. 12, ал. 2 от ЗКПО
доходите от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и
общините, са от източник в страната. На основание чл. 12, ал. 4 от ЗКПО доходите от
дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица са от
източник в страната.

А) Юридически лица

Според разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО не се признават за данъчни
цели приходите в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически
лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава –
членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство. Следователно, доходът, разпределен от
компанията в полза на местни юридически лица, не следва да бъде включен при
преобразуване на счетоводния резултат за данъчни цели.

Съгласно чл. 194 ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите и
ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на
чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се
реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в
страната.

Съгласно чл. 194 от ЗКПО местните юридически лица, които не са търговци,
включително общини също облагат реализираните от тях доходи от дивиденти с данък
при източника. Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица,
разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.

С данък при източника не се облагат дивидентите и ликвидационните дялове,
разпределени в полза на:

• местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като
представител на държавата;

• договорен фонд;
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• чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели
на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Данъчната ставка върху посочените доходи съгласно чл. 200, ал. 1 от ЗКПО е в
размер на 5%.

Б) Физически лица

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ доходите от дивиденти в полза на едноличен
търговец, както и дивиденти и ликвидационни дялове, изплатени в полза на местни
или чуждестранни физически лица от източник в България се облагат с окончателен
данък.

Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната
сума, определена с решението за разпределяне на дивидент; окончателният данък за
доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя
върху брутния размер на начислените суми; окончателният данък за доходите от
ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността
на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в
дружеството/ кооперацията.

Данъчната ставка върху тези доходи съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ е в размер
на 5%.

27.11.2 Капиталова печалба

Доходите от сделки с ценни книжа (реализиране на капиталова печалба) са
облагаеми по ред, определен съгласно разпоредбите на ЗКПО (относно юридическите
лица) и ЗДДФЛ (относно физическите лица).

Съгласно чл. 196 от ЗКПО във връзка с § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби
на ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от сделки на разпореждане с
финансови инструменти, както следва:

а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на
регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
„права” за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на
определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни
инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга
държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;

в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава
единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или
аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

А) Юридически лица

• местни юридически лица – съгласно чл. 44 от ЗКПО, когато разпореждането с
финансови инструменти се извършва на регулиран български пазар на ценни книжа,
при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат на
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местните юридически лица се намалява с печалбата от разпореждане с финансовите
инструменти, определена като положителна разлика между продажната цена и
документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти и се
увеличава със загубата от разпореждане с финансовите инструменти, определена като
отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на
придобиване на тези финансови инструменти. Не се облагат доходите на местните
юридически лица, реализирани при сделки с акции на компанията, когато са
извършени на регулиран пазар на ценни книжа.

• чуждестранни юридически лица – съгласно чл. 195 ЗКПО доходите от източник
в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 от ЗКПО на чуждестранни юридически лица,
когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на
облагане с данък при източника, който е окончателен. Съгласно чл. 196 не се облагат с
данък при източника доходите от разпореждане с допуснати до търговия на регулиран
пазар финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби
на ЗКПО. Данъчната основа за определяне на данъка, удържан при източника за
доходите на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи, е
положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана
цена на придобиване.

• Данъчната ставка върху тези доходи съгласно чл. 200, ал. 2 от ЗКПО е в размер
на 10%.

Б) Физически лица

• местни физически лица - съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗДДФЛ не са облагаеми
доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от
допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, като под разпореждане с финансови
инструменти ЗДДФЛ има предвид следните сделки:

- с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени
на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови
инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за
записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на
капитала;

- сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни
инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга
държава - членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;

- сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава
единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или
аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Съгласно чл.13, ал.1, т. 4 от ЗДДФЛ не са облагаеми и разпределените под
формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в
търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен
капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите
дялове и акции.
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• чуждестранни физически лица – съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ с
окончателен данък се облагат доходите от продажба, замяна и друго възмездно
прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и
други финансови активи, когато са от източник в България, начислени/изплатени в
полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена
база в страната.

Съгласно чл. 37, ал. 7 от ЗДДФЛ не се облагат с окончателен данък доходите от
продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни
инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, когато са
начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни
цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на
Европейското икономическо пространство.

• Дължимият окончателен данък съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ е в размер на
10%.

27.11.3. Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане

В случаите, когато между Република България и съответната чужда държава,
чието местно лице е реализирало доход в България, има сключена Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), нейните разпоредби се прилагат с
приоритет пред българското вътрешно законодателство.

Процедурата по прилагане на СИДДО, е подробно уредена в глава XVI, раздел III
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Чуждестранното лице следва
да удостовери пред органа по приходите наличието на основания за прилагане на
СИДДО.

Чуждестранното лице удостоверява, че:

1) е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО;

2) е притежател на дохода от източник в РБ;

3) не притежава място на стопанска дейност или определена база на
територията на РБ, с които съответният доход е действително свързан;

4) са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни
нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива
особени изисквания се съдържат в съответната СИДДО.

Съгласно чл. 136а, ал.1 от ДОПК, чуждестранно лице е притежател на дохода,
когато:

1) има право да се разпорежда с дохода и да преценява използването му и
понася целия или съществена част от риска от дейността, от която се реализира
доходът, и

 2) не действа като дружество за насочване на дохода, определено съгласно чл.
136а, ал. 2 от ДОПК, като в чл. 136а, ал.3, ДОПК изрично уточнява, че чуждестранно
лице не е дружество за насочване на дохода, когато повече от половината от акциите
му с право на глас се търгуват на регулиран пазар.
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Обстоятелствата, посочени в ДОПК, се удостоверяват с официални документи,
включително извлечения от публични регистри и декларации. Когато това не е
възможно, са допустими и други писмени доказателства. Представят се документи,
удостоверяващи вида, размера и основанието за получаване на доходите.

В случай на доходи от дивиденти от акции, издадени от публично дружество,
като доказателства могат да се приложат решението на общото събрание на
дружеството; купон за изплатен дивидент; извлечение от книга на акционерите,
заверено от дружеството; временно удостоверение; поименно удостоверение за
безналични акции; извлечение от книгата за безналични акции или друг документ,
удостоверяващ вида и размера на дохода, както и размера на участието на
чуждестранното лице.

При доходи от ликвидационен дял – документ, доказващ размера на
направената инвестиция, краен ликвидационен баланс след удовлетворяване на
кредиторите и документ, определящ разпределението на ликвидационния дял, а при
разпределяне на ликвидационния дял в натура – решение на съдружниците или
акционерите и документи, въз основа на които е определена пазарната цена на
ликвидационния дял.

При доходи от прехвърляне на акции и търгуеми права на акции, когато не са
освободени от данъчно облагане по силата на закон - документ за прехвърляне на
правата и документ, доказващ продажната цена и цената на придобиване.
Чуждестранното лице подава искането за прилагане на СИДДО и приложените към
него документи съгласно чл. 139 от ДОПК.

Разпоредбите на СИДДО се прилагат само в случай, че становището на органа по
приходите по подаденото искане потвърждава наличието на основания за това. В
противен случай, се прилагат разпоредбите на съответния материален данъчен закон,
т.е. българското данъчно законодателство. При становище за липса на основание за
прилагане на СИДДО, чуждестранното лице има право да обжалва. Съгласно чл. 142,
ал. 1 от ДОПК когато платец начислява на чуждестранно лице доходи от източник в
страната с общ размер до 500 000 лв. годишно, горепосочените обстоятелства се
удостоверяват пред платеца на дохода. В този случай искане за прилагане на СИДДО
пред органа по приходите не се подава.

2.11.4. Индикация за това, дали емитентът поема отговорност за удържането
на данъци при източника

„ПФК ЦСКА” АД поема отговорност за удържането на съответните данъци при
източника.

27.11.5. Валутно законодателство

С Валутния закон и подзаконовите актове по неговото прилагане се
регламентира правния режим относно сделките и плащанията между местни и
чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания, както и вноса и износа на
български лева и чуждестранна валута. С НАРЕДБА № Н-1 от 1.02.2012 г. за
пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали,
скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а
от Валутния закон са въведени разпоредбите на Регламент (ЕО) 1889/2005 г. на
Европейския парламент и на Съвета по отношение износа и вноса на пари в наличност.
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В съответствие с Наредбата местни и чуждестранни физически лица могат да внасят
или изнасят парични средства на стойност до 10 000 евро или тяхната равностойност в
друга валута свободно, без писмено деклариране пред митническите органи.

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или
тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от
трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или
тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от
държава - членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на
митническите органи.

Митническите органи допускат пренасяне на парични средства в размер на 30
000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на
страната за трета страна след представяне от лицата на удостоверение от
компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за
липса на публични задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в
регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или
повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица
декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични
средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични
средства.

Когато лице нарежда извършване на презграничен превод или плащане към
трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга
валута, представляващ доход, подлежащ на облагане по реда на чл. 37 и 38 от Закона
за данъците върху доходите на физическите лица или по реда на чл. 194 и 195 от
Закона за корпоративното подоходно облагане, то трябва да представи на банката
декларация  за размера на удържания данък, респективно за приложението на
спогодба за избягване на двойното данъчно облагане със съответната държава.

28. УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО

28.1. Условия, статистически данни за предлагането, очакван график и
действия, изисквани за кандидатстване за предлагането

Настоящата емисия се издава и предлага публично за записване, въз основа на
решение на Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г., на основание чл. 13,
ал. 1, б.”а” от Устава на Дружеството и чл. 194, ал.4 от Търговския закон. На свое
заседание на посочената дата, Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД е взело решение за
намаляване на вписания размер на капитала от 6 500 000 (шест милиона и петстотин
хиляди) лева до размера на внесения капитал от 5 090 790 (пет милиона деветдесет
хиляди седемстотин и деветдесет) лева и последващо увеличение на капитала на
дружеството с 3 000 000 (три милиона) лева, в резултат на което същият да достигне
общ размер от 8 090 790 лева (осем милиона деветдесет хиляди седемстотин и
деветдесет) лева, чрез емитиране на нови 3 000 000 (три милиона) броя поименни
безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна
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стойност за една акция, определена с решение на Управителния съвет, одобрено от
Надзорния съвет, чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой
лица при условията на чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК с цел „ПФК ЦСКА” АД да придобие
статут на публично дружество. С цитираното решение ОСА, на основание чл. 194, ал. 4
от ТЗ е изключило правото на акционерите да придобият част от новите акции на
дружеството, която съответства на дела им в капитала, преди увеличението.
Управителният съвет на свое заседание от 04.02.2014 г., отменяйки свое решение от
12.12.2013г. определя емисионна стойност от 3 /три/ лева на акция, което решение е
одобрено от Надзорния съвет с протокол от същата дата.

Протоколите с горецитираните решения от заседанията на Общото събрание на
акционерите, на Управителния и на Надзорния съвет на  „ПФК ЦСКА” АД са приложени
към настоящия проспект.

28.1.1. Условия, на които се подчинява предлагането

Предлагането ще се извършва при следните условия:

• Размер на емисията: 3 000 000 (три милиона) броя нови акции.

• Емисионна стойност за 1 акция: 3 (три) лева.

• Всяко лице може да запише най-малко 10 (десет) броя обикновени акции и
най-много такъв брой акции, който е равен на броя на предложените акции

• Минимално количество, при което емисията ще се счита за успешна:
Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, в случай
че са записани и заплатени минимум 1 409 210 (един милион четиристотин и
девет хиляди двеста и десет)  броя  нови  акции.  В  този  случай,  капиталът  на
„ПФК ЦСКА” АД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции и
увеличението на капитала в този размер се регистрира в Търговския регистър
към Агенция по вписванията, ЦД, КФН и БФБ.

• Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез регистрация на временна
емисия по реда на чл.57 от Правилника за дейността на Централен депозитар
АД (в сила от 01.01.2014г.). Всички инвеститори могат да закупят акции от
временната емисия чрез сделка на „Българска фондова борса – София” АД,
Първичен пазар.

• Записването на акциите се извършва на пода на БФБ, Първичен пазар със
следните особености:

o В първият ден на търговия с временната емисия на „ПФК ЦСКА” АД
на пода на БФБ, Първичен пазар, Емитентът подава поръчка
„продава” чрез определения инвестиционен посредник „Авал Ин”
АД (мениджър по предлагането) за цялото количество акции от
временната емисия по лимитирана цена, равна на емисионната
стойност и с валидност „до отмяна”.

o Всеки желаещ да запише от новите акции подава нареждане за
покупка от временната емисия на „ПФК ЦСКА” АД, чрез всеки
инвестиционен посредник - член на ЦД и БФБ.



ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ПФК ЦСКА АД

121

o Всички подадени поръчки за покупки на акции ще се
удовлетворяват до размера на поръчката за продажба на
Емитента. В случай, че броят на акциите по подадените поръчки за
покупка превишават количеството на предлаганите акции, то
удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по
приоритета „време на въвеждане”.

o След сключването на сделка за покупка на акции от временната
емисия на „ПФК ЦСКА” АД и заплащането им чрез системата за
клиринг и сетълмент на Централен депозитар АД, акциите остават
блокирани по подсметка при инвестиционния посредник, чийто
клиент е купувача до регистрирането на емисията за търговия на
регулиран пазар.

• Въвеждането и удовлетворяването на нарежданията за покупка от
временната емисия се осъществява в съответствие с  правилата за търговия на
БФБ-София, както следва:

o Търговските сесии се провеждат с времетраене и по график,
определени от Съвета на директорите на “Българска Фондова
Борса – София” АД и към датата на настоящия проспект са

10:00 - 10:10 Откриващ аукцион

10:10 - 16:55 Непрекъсната търговия

16:55 - 17:00 Закриващ аукцион

o Нареждания за покупка могат да се подават през всички фази на
търговската сесия, т.е. на откриващ аукцион, по време на
непрекъсната търговия и на закриващ аукцион.

o Допуска се подаване само на лимитирани поръчки, като тяхната
валидност може да бъде за деня, до отмяна или до дата.

o Поръчките за покупка ще се класират по критерия „време на
въвеждане”.

o Незабавно след сключване на сделка в резултат на насрещно
изпълними поръчки, на всяка от страните по сделките се изпраща
потвърждение от БФБ-София за сключването.

• Ако всички 3 000 000 (три милиона) броя акции от времената емисия бъдат
купени и платени преди крайния срок на подписката, „ПФК ЦСКА” АД обявява
прекратяване на предлагането, уведомява в законния срок КФН и предприема
необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите
акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

28.1.2. Общ размер на емисията/предлагането

В рамките на увеличението на капитала ще бъдат предложени публично за
записване 3 000 000 (три милиона) броя нови акции при емисионна стойност 3 (три)
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лева за 1 акция. Общата сума на предлаганата емисия възлиза на 9 000 000 (девет
милиона) лева.

Публичното предлагане ще се счита за успешно, ако са записани и заплатени
най-малко 1 409 210 (един милион четиристотин и девет хиляди двеста и десет) броя
нови акции. В този случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен със стойността
на записаните и платени нови акции.

28.1.3. Периодът, включително всякакви възможни изменения, през които
предлагането ще бъде открито и процес на кандидатстване

След потвърждение на проспекта от КФН, „ПФК ЦСКА” АД ще публикува
съобщение за публичното предлагане по реда на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК, началния и
крайния срок за записване на акции, регистрационния номер на издаденото от КФН
потвърждение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта.

В съответствие с изискването на чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК съобщението за
публичното предлагане ще бъде оповестено в търговския регистър по партидата на
„ПФК ЦСКА” АД и публикувано в два централни ежедневника - във вестниците „Труд” и
„Преса”, както и на интернет-страниците на „ПФК ЦСКА” АД и ИП „Авал Ин” АД най-
малко 7 (седем) календарни дни преди началния срок за  покупка на акциите. По-
късната дата, между датата на съобщението в търговския регистър, публикациите в
двата централни ежедневника и на интернет страниците, се счита за начална дата на
публичното предлагане.

Началната дата, от която започва да тече срокът за закупуване и заплащане на
акциите от временната емисия от увеличението на капитала, е първият работен ден,
следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от началната дата на публичното
предлагане и съвпада с датата за първия ден на търговия на временната емисия на
пода на БФБ, Първичен пазар.

Крайният срок на предлагането (записване) на акциите от временната емисия
от увеличението на капитала е 15 (петнадесет) дни, считано от деня, представляващ
началото на срока за закупуване на акции. В случай, че крайният срок е неработен ден,
то за крайна дата за закупуване се счита първият следващ работен ден.

Конкретните дати на начало и край на предлагането ще бъдат оповестени на
интернет-страниците на ПФК ЦСКА АД, ИП Авал Ин АД и БФБ.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за
закупуване на акции.

Срокът за записване на акциите може да бъде удължен еднократно от „ПФК
ЦСКА”АД до 60 (шестдесет) дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се
уведоми КФН.

Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗППЦК, „ПФК ЦСКА”АД или упълномощеният
инвестиционен посредник незабавно обявяват в КФН и на интернет страниците си, а
Емитентът заявява за оповестяване в търговския регистър и за публикуване в
ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 удължаването на срока по чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК.
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Място за записване на акциите – в офиса на  „Авал Ин" АД, гр. София, бул.
„Тодор Александров" № 73, ет.1. или в офиса на всеки друг инвестиционен посредник -
член на „БФБ-София” АД и „Централен депозитар” АД. Списък с инвестиционите
посредници може да се намери на интернет страницата  на „БФБ- София” АД -
http://www.bse-sofia.bg/ и Централен депозитар АД - http://csd-bg.bg/.

Записването на акциите се извършва чрез подаване на нареждане за покупка
на акции от временната емисия на ПФК ЦСКА АД и се осъществява на пода на БФБ,
Първичен пазар. Подаването на нареждане за покупка на акции от временната емисия
става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови
инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници.

Юридическите лица подават нареждане за покупка чрез законните си
представители или чрез упълномощено от тях лице в съответствие със законовите
изисквания и вътрешните процедури на съответния ИП. Към нареждането
юридическите лица прилагат:

• актуално състояние разпечатано от Търговския регистър към Агенция по
вписванията към датата на подаване на заявката, заверено от представляващия
юридическото лице с гриф „вярно с оригинала“, подпис и печат. Чуждестранни
юридически лица представят копие от регистрационния акт (или друг идентичен
удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето) на
съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата
на издаване и адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го
представляват, придружени с превод на тези документи на български език и апостил
(легализация);

• декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП;

• документ за самоличност на физическите лица – законни представители на
юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от
представения документ за самоличност;

• копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от
законния представител/ респ. пълномощника на юридическото лице, в случай, че
дружеството не е пререгистрирано в Агенция по вписванията;

• нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на
пълномощника – при подаване на нареждане чрез пълномощник. Инвестиционният
посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от
представения документ за самоличност.

Физическите лица подават нареждането лично, като се легитимират чрез
документ за самоличност, копие от който се прилага към нареждането или чрез
пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и
документ за самоличност на пълномощника, заверени с гриф „Вярно с оригинала”,
изписани собственоръчно и подписано от пълномощника. Инвестиционният посредник
задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представените
документи за самоличност.
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Чуждестранните физически лица представят копие от страниците на паспорта,
съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване (ако
има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава); националност; адрес (ако
има такъв в паспорта) и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга
информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български език.

28.1.4. Обстоятелства, при които предлагането може да бъде отменено или
временно преустановено и условия за отмяна след като са започнали сделките

В периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на
публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар, в
зависимост от това, кое от обстоятелствата възникне по-късно, емитентът е длъжен
най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно
узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност,
свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на
оценката на предлаганите ценни книжа, да изготви допълнение към проспекта и да го
представи в КФН. Резюмето също се допълва, ако това е необходимо с оглед новата
информация, включена в допълнението на проспекта.

Съгласно чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК, в случаите по чл. 85, ал.2 от ЗППЦК лицето, което
е записало ценни книжа преди публикуване на допълнението към проспекта, може да
се откаже от ценните книжа в срок два работни дни или друг по-дълъг срок, определен
от емитента в публикуваното съобщението за допълнението при условие, че
посочените ново обстоятелство, грешка или неточност са възникнали преди
приключване на публичното предлагане и доставянето на ценните книжа. Крайният
срок за упражняване на това право се посочва в публикуваното от емитента
допълнение.

Отказът се извършва с писмена декларация при инвестиционния посредник,
където са били записани ценните книжа.

След началната дата на въвеждане за търговия на БФБ, търговията може да бъде
отменена или временно преустановена съобразно нормативната уредба и условията
по ЗППЦК, ЗПФИ, ЗПЗФИ и Правилника на БФБ.

Публичното предлагане на акции на дружеството може да бъде отменено или
спряно при условията и по реда на чл. 212, ал. 1, т. 4 ЗППЦК, а именно когато КФН
установи, че поднадзорни лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват
ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица,
притежаващи 10 или над 10 на сто от гласовете в общото събрание на поднадзорни
лица, са извършили или извършват дейност в нарушение на ЗППЦК, на актовете по
прилагането му, на решения на КФН или на заместник-председателя, както и когато се
възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-
председателя или са застрашени интересите на инвеститорите. В този случай
комисията, съответно заместник-председателят, може да наложи принудителна
административна мярка, с която да спре за срок до 10 (десет) последователни работни
дни или да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с тези ценни
книжа.
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КФН, съответно Заместник-председателят, съгласно разпоредбите на чл. 118, ал.
1, т. 4 и 9 от ЗПФИ, може да спре търговията с финансови инструменти или да отстрани
от търговия финансови инструменти, когато се установи, че инвестиционен посредник,
негови служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции, лица, които
сключват сделки за сметка на посредника, както и лица, притежаващи квалифицирано
участие, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете
по прилагането му, на правилника или други одобрени от заместник-председателя
вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти, на решения на
КФН или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването
на контролна дейност от Комисията или от заместник-председателя или са застрашени
интересите на инвеститорите.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност” може да наложи принудителна административна мярка и
да спре търговията с определени финансови инструменти при условията и по реда на
чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
(ЗПЗФИ), а именно за предотвратяване и преустановяване на административните
нарушения по ЗПЗФИ като например използването или търговия с вътрешна
информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, за
предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, както и при
възпрепятстване упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-
председателя, или при застрашаване интересите на инвеститорите.

Съгласно чл. 91 от ЗПФИ пазарният оператор (БФБ) може да спре търговията с
финансови инструменти или да отстрани от търговия финансови инструменти, които не
отговарят на изискванията, установени в правилника за дейността на регулирания
пазар, ако това няма да увреди съществено интересите на инвеститорите и надлежното
функциониране на пазара. Пазарният оператор оповестява публично решението за
спиране на търговията с финансови инструменти или за отстраняването на финансови
инструменти от търговията и уведомява за това КФН. Комисията предоставя
информацията по изречение първо на компетентните органи на другите държави
членки.

Емитентът не предвижда обстоятелства, различни от законово установените,
при които допускането до търговия, съответно търговията с ценни книжа може да бъде
отменена или временно преустановена.

28.1.5. Възможности за намаляване на подписката и начина за възстановяване
на надплатените суми

Броят на предлаганите ценни книжа не подлежи на промяна. Ако всички акции
от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „ПФК ЦСКА” АД
уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни  и предприема необходимите действия за
вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, а след това – за
регистрация на новата емисия акции в ЦД, в регистъра на КФН и подава заявление за
допускане на емисията за търговия на БФБ.

Ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 1 409 210 /един
милион четиристотин и девет хиляди двеста и десет/ броя от предлаганите акции,
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подписката се счита за успешно приключила и капиталът се увеличава до размера на
записаните и платени акции.

В случай, че условията на подписката не бъдат изпълнени и същата не приключи
успешно, „ПФК ЦСКА” АД уведомява едновременно КФН, банката и Централен
депозитар за резултата от подписката до 7 (седем) дни след крайния й срок. Емитентът
е длъжен да заяви за обявяване в търговския регистър и да публикува на интернет
страницата си и в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК, поканата до лицата,
записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните
суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции в срок до 1 (един) месец от
съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Условията
и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към записалите акции лица.
Инвестиционният посредник, участващ в предлагането, също публикува съобщение на
интернет страницата си.

При отказ на Търговския регистър да впише увеличението на капитала се
прилага  ред, приложим в случая на неуспешно приключване на подписката по
увеличението на капитала, подробно описан по-горе.

28.1.6. Минимална и/или максимална стойност, за която се кандидатства

Всяко лице може да запише най-малко 10 (десет) броя обикновени акции и
най-много такъв брой акции, който е равен на броя на предложените акции.

28.1.7. Период, през който заявлението за записване в предлагането може да
бъде оттеглено

Съгласно §1, т. 11 от ДР на ЗППЦК записването е безусловно и неотменяемо
волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане
на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за
записване на акции.

Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията
на чл. 85 от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в проспекта. Съгласно чл.
85, ал. 6 от ЗППЦК, в случаите по чл. 85, ал.2 от ЗППЦК лицето, което е записало ценни
книжа преди публикуване на допълнението към проспекта, може да се откаже от
ценните книжа в срок два работни дни или друг по-дълъг срок, определен от емитента
в публикуваното съобщението за допълнението при условие, че посочените ново
обстоятелство, грешка или неточност са възникнали преди приключване на публичното
предлагане и доставянето на ценните книжа. Крайният срок за упражняване на това
право се посочва в публикуваното от емитента допълнение. Отказът се извършва с
писмена декларация при инвестиционния посредник, където са били записани ценните
книжа.

28.1.8. Начин и срокове за заплащане и доставка на ценните книжа

Заплащане на закупените акции от временната емисия. Инвеститорите, за
чиято сметка са сключени сделки за покупка на предлаганите акции от временната
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емисия на Първичен пазар на БФБ, заплащат съответните суми на инвестиционния
посредник, чрез който са подали поръчки за покупка, съгласно конкретните
договорености и при спазване на приложимите нормативни актове, правила и
процедури. Инвестиционните посредници заплащат акциите, закупени за техни
клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане” и
съгласно правилата на ЦД.

След сключването на сделка за покупка на акции от временната емисия на „ПФК
ЦСКА” АД и заплащането им, акциите остават блокирани по подсметка при
инвестиционния посредник, чийто клиент е купувача до регистрирането на емисията за
търговия на регулиран пазар. Всички сделки за придобиване на акциите от временната
емисия са обработват и приключват в системата за клиринг и сетълмент на Централен
депозитар по общия ред.

ИП Авал Ин в качеството му на обслужващ публичното предлагане, подава
съобщения до ЦД за всяка продажба на акции от временната емисия с данни за
откритата специална набирателна сметка, по която ще постъпват сумите от
заплащането на акциите (сметката по чл.89, ал.1 от ЗППЦК). Набраните парични
средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на
подписката, вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър (чл. 89,
ал. 2 от ЗППЦК).

 Придобитите акции от временната емисия се записват по клиентски сметки при
инвестиционните посредници, чрез които са закупени. След регистрацията на
временната емисия ЦД издава акт за регистрация, който съдържа данни за емисията,
поименен списък на притежателите на акции и притежаваните от тях акции.

След вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, ЦД
извършва регистрация на основната емисия акции по общия ред.  ЦД регистрира
емисията с постоянен ISIN и акциите от увеличението на капитала се регистрират по
сметки на лицата, придобили акции от временната емисия при същите инвестиционни
посредници, при които са били открити сметките от временната емисия.

28.1.9. Описание на начина и датата, на която ще бъдат публикувани
резултатите от предлагането

Емитентът уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на
подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения,
спорове и други подобни при записването на акции. Емитентът е длъжен да уведоми
КФН относно резултата от публично предлагане на ценни книжа в 7-дневен срок от
неговото приключване. Уведомлението съдържа следната информация: датата на
приключване на публичното предлагане; общия брой записани или продадени ценни
книжа; сумата, получена от записаните или продадени ценни книжа; размера на
комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане,
включително таксите, платени на комисията.

В същия седемдневен срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени от
емитента чрез публикации в двата централни ежедневника - вестниците „Труд” и
„Преса”, както и на интернет-страниците на „ПФК ЦСКА” АД (www.cska.bg) и на ИП
„Авал Ин” АД (www.aval-in.com ).
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При успешно приключило публично предлагане и след регистриране на
емисията в ЦД, КФН вписва издадената емисия ценни книжа и дружеството като
публично в регистъра по чл. 30, ал. 1,т. 3 от ЗКФН.

28.1.10. Процедура за упражняването на правото за закупуване преди други,
прехвърляемост на правата по подписката и третиране на неупражнените
права по подписката

Не е налице процедура за упражняването на правото за закупуване преди други,
прехвърляемост на правата по подписката и третиране на неупражнените права по
подписката. С решението за увеличение на капитала чрез издаване на акциите от
настоящата емисия, ОСА на Емитента, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон е
изключило правото на акционерите на Дружеството да записват с предимство от
новите акции. Увеличението на капитала се извършва чрез първично публично
предлагане до неограничен брой лица на Първичен пазар на БФБ.

28.2. План за пласиране и разпределение на акциите

28.2.1. Потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа

Акциите от настоящата емисия се предлагат при равни условия на всички
категории инвеститори, определени в параграф 1 от Допълнителните разпоредби на
ЗППЦК, както следва:

• непрофесионални инвеститори – лице, което за своя сметка подлага на риск
парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и
прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит
за това;

• институционални инвеститори – банка, която не действа като инвестиционен
посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество,
пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква
придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.

Предлагането се извършва само на територията на Република България.

28.2.2. Намерения на главните акционери или членовете на управителните,
надзорните или административни органи на емитента да се включат в
подписката на предлагането или дали някое лице възнамерява да придобие
повече от 5 на сто от предлаганите ценни книжа

Доколкото е известно на Емитента към момента акционерите или членовете  на
управителния и контролния орган нямат намерения да участват в подписката.

Емитентът не разполага с информация дали някой от потенциалните
инвеститори възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции.
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28.2.3. Оповестяване на предварително разпределение

При настоящето предлагане няма предварително разпределение на части от
емисията.

Траншове на предлагането

Не е налице разделяне на траншове на предлагането, включително
институционални траншове, траншове за клиенти на дребно, траншове за заетите лица
на емитента и всякакви други траншове.

Клауза за връщане на получени суми от дивиденти

Настоящото предлагане не предвижда условия, при които може да се използва
клауза за връщане на получени вече суми по дивиденти.

Методи за разпределение по траншове, в случай на превишаване на
подписката

Броят на предлаганите ценни книжа не подлежи на промяна. Не са предвидени
методи за разпределение, които ще се използват при превишаване на подписката.

Всички подадени поръчки за покупки на акции ще се удовлетворяват до
размера на поръчката за продажба на Емитента. В случай, че броят на акциите по
подадените поръчки за покупка превишават количеството на предлаганите акции, то
удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по приоритета „време на
въвеждане”.

Преференциално третиране

При записване на акциите от настоящата емисия не е налице привилегия на
определени инвеститори за закупуване на акции преди други инвеститори.

Минимум, заделен за целево разпределение на физически лица

Акциите от настоящата емисия се предлагат при равни условия на всички
категории инвеститори и няма заделен минимален размер акции от емисията,
предназначен за записване от определена категория инвеститори.

Условия и дата на приключване на предлагането

Крайният срок на предлагането (записване) на акциите от временната емисия
от увеличението на капитала е 15 (петнадесет) дни, считано от деня, представляващ
началото на срока за закупуване на акции. В случай, че крайният срок е неработен ден,
то за крайна дата за закупуване се счита първият следващ работен ден

Ако всички 3 000 000 (три милиона) броя акции бъдат записани и платени преди
крайния срок на подписката, „ПФК ЦСКА” АД обявява прекратяването й, уведомява
КФН в срок до 3 (три) работни дни и предприема необходимите действия за
регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър към
Агенция по вписванията, ЦД, КФН и БФБ.

Ако до крайния срок на предлагането не бъдат записани и платени всички
предложени акции, но са записани и платени най-малко 1 409 210 (един милион
четиристотин и девет хиляди двеста и десет)  акции, подписката се счита за успешно
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приключила и капиталът на „ПФК ЦСКА” АД ще се увеличи до размера на записаните и
заплатени акции, като увеличението на капитала в този размер се регистрира в
Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до
минималния размер от 1 409 210 (един милион четиристотин и девет хиляди двеста и
десет) акции, увеличението на капитала ще се счита за неуспешно и емитентът ще
предприеме действията за възстановяване на надплатените суми, описани в т.3.1.5 на
настоящия раздел.

Съставни подписки

В настоящото предлагане не се допускат съставни подписки.

28.2.4. Процес на уведомяване на кандидатите за разпределяната сума и
индикация дали търговията може да започне преди да бъде направено
уведомлението

Всеки инвестиционен посредник изпраща на лицата, подали чрез него
нареждане за покупка на акции от временната емисия потвърждение за изпълненото
нареждане, в което са посочени броя акции и тяхната стойност въз основа на
получените от борсата отчети за сключените сделки.

В срок 3 (три) работни дни от приключване на предлагането, Емитентът
уведомява КФН относно резултата от публичното предлагане на акциите от настоящата
емисия.

Новоемитираната емисия акции се вписва в Търговския регистър, воден от
Агенция по вписванията и се регистрира в ЦД. Регистрацията се удостоверява с издаден
от ЦД акт за регистрацията на емисията, удостоверяващ общия брой на акциите след
увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите се регистрират по клиентски подсметки, на името на притежателите си,
към сметката на инвестиционния посредник, чрез когото същите са записани. По
искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки,
удостоверяващи правото върху записаните от тях акции  чрез инвестиционния
посредник, към чиято сметка в ЦД са открити техните клиентски подсметки.

В 7 (седем) дневен срок от вписване в Търговския регистър на увеличението на
капитала, „ПФК ЦСКА” АД ще поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. З от ЗКФН, след което ще подаде заявление до БФБ за допускане на
акциите на дружеството до търговия на Основен пазар на БФБ.

След допускането до търговия, всички акции от капитала на „ПФК ЦСКА”АД
свободно ще се търгуват на Основен пазар на БФБ.

Всеки акционер може да подаде поръчка за продажба на акциите до
лицензиран инвестиционен посредник, а всеки инвеститор, желаещ да закупи акции на
„ПФК ЦСКА” АД – поръчка за покупка, при спазване изискванията на Наредба № 38 за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
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28.2.5. Записване, превишаващо размера на подписката и опция “green shoe”
за превишаване на подписката – наличие, размер, период и условия

Не се предвижда записване на акции, превишаващо размера на предварително
определените параметри на подписката и не е налице опция „green shoe” за
превишаване на подписката.

28.3. Ценообразуване

28.3.1. Индикация за цената на предлагане. Индикация за размера на
разходите за купувачите

Управителният съвет на свое заседание от 04.02.2014 г., отменяйки свое
решение от 12.12.2013г. определя емисионна стойност от 3 /три/ лв. за една акция от
настоящото увеличаване на капитала на „ПФК ЦСКА” АД, което решение е одобрено от
Надзорния съвет с протокол от същата дата.

За сметка на инвеститорите са  следните разходи във връзка със записването на
акциите от настоящата емисия:

• такси и комисионни, дължими на инвестиционния посредник, чрез който се
записват акциите;

• дължими такси към ЦД;

• дължими такси към БФБ;

• банкови такси и комисионни за паричните преводи.

28.3.2. Процедура за оповестяване на цената на предлагане

Доколкото цената на предлагане е определена с решение на Управителния
съвет от 04.02.2014г. и посочена в настоящия проспект, не се предвижда допълнителна
процедура за оповестяване на цената на предлагане.

След регистрацията на новите акции за търговия на Основния пазар на БФБ,
цената при която даден инвеститор би могъл да закупи акции на „ПФК ЦСКА”АД ще се
определя от динамиката на пазара и структурата на търсенето и предлагането на
книжата.

28.3.3. Права на настоящите акционери, ограничаване или отмяна на тези
права и причини за това

Общото събрание на акционерите на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г. е приело
решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез първично публично
предлагане на акции и на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ е отменило правото на
съществуващите акционери да придобият част от новите акции, съответстваща на дела
им в капитала преди увеличението по чл. 194, ал. 1 ТЗ.

Причините за премахване на преимуществените им права е тяхното желание за
промяна на капиталовата структура на дружеството, увеличаване дела на
миноритарните акционери, привличане на свеж ресур за финансовото стабилизиране
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на клуба, както и преминаване към публичен статут и съобразяване с обичайните
пазарни практики при първични публични предлагания.

28.3.4. Информация за несъответствие между цената на публичното
предлагане и цената на придобитите от членовете на административните,
управителните и надзорни органи или свързани лица, ценни книжа на Дружеството
или които те имат право да придобият

Членове на Управителния и Надзорния съвет и/или свързани лица на ПФК ЦСКА
АД са придобили акции на дружеството в сделки през последната година на цена в
размер на 2 лв., както следва: Александър Тодоров – член на УС и изпълнителен
директор – 50 000 бр.; Ивайло Котев – член на УС – 10 000 бр.; Иван Ченчев – член на УС
– 3 000 бр.; Димитър Якимов – член на НС – 500 бр.; Вехби Малкоч – член на НС -  625
бр.; Александър Томов – свързано лице – 195 583 бр.

Останалите членове на управителните и надзорни органи и/или свързани лица
на ПФК ЦСКА АД не са придобивали акции на Емитента през последната година. Никой
от изброените по-горе лица няма изрично право да придобие такива.

28.4. Пласиране и поемане

28.4.1. Информация за координаторите на глобалното предлагане

Емисията не е предмет на глобално предлагане.

28.4.2. Информация за всички агенти по плащанията и депозитарни агенти

Банката, в която ще бъде открита специалната набирателна сметка, по която ще
се внася емисионната стойност на записваните акции, ще бъде посочена допълнително
в съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК.

Депозитарна институция относно предлаганите акции е „Централен депозитар”
АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши” № 6.

28.4.3. Информация за условията при поемане и пласиране на емисията

Упълномощен инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на
капитала на „ПФК ЦСКА” АД чрез издаването на акции, е „Авал Ин" АД - гр. София, бул.
„Тодор Александров" № 73, ет.1.Инвестиционният посредник ще положи максимални
усилия за пласиране на емисията, без твърд ангажимент за определен резултат към
Емитента.

Не са налице договорености между Емитента и друг субект за поемане на
емисията. Настоящата емисия акции не е поета или гарантирана от трети лица и не
съществува особен план на разпространение или на дистрибуция на ценните книжа
между различни инвестиционни посредници.

Съгласно договора, подписан между „ПФК ЦСКА“ АД и „Авал Ин“ АД, касаещ
пласиране на настоящата емисия, възнаграждението на Инвестиционния Посредник е
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определено в размер на 0.3% от стойността на фактически пласираната емисия, в
случай че настоящото предлагане е успешно.

28.4.4. Кога е или ще бъде постигнато споразумение за поемане

В настоящото предлагане не присъства споразумение за поемане и Емитента не
предвижда постигането на такова.

29. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ И ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

29.1. Индикация дали ценните книжа ще бъдат обект на кандидатстване за
допускане до търговия на регулиран пазар

В 7 (седем) дневен срок от вписване в Търговския регистър на увеличението на
капитала, „ПФК ЦСКА” АД ще поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. З от ЗКФН, след което ще подаде заявление до БФБ за допускане на
акциите на дружеството до търговия на Основен пазар на БФБ.

Началната дата, от която ще се търгуват акциите на дружеството на регулиран
пазар се определя с решение на Съвета на директорите на „БФБ-София” АД.

Физическо или юридическо лице, което желае да закупи или продаде акции на
„ПФК ЦСКА” АД, следва да сключи договор с лицензиран инвестиционен посредник и
да подаде поръчка за покупка, респективно за продажба на акции, при съответно
спазване на изискванията на ЗПФИ и Наредба №38 за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници.

29.2. Регулирани или равностойни пазари, на които вече са допуснати
за търговия ценни книжа от същия клас

Към настоящия момент, ценни книжа с Емитент „ПФК ЦСКА“ АД не са допускани
до търговия на регулирания пазар, организиран от „БФБ-София” АД, на друг регулиран
пазар или на равностойни пазари.

След успешно приключване на подписката Емитентът ще поиска допускане до
търговия на настоящата емисия акции единствено на Регулирания пазар, организиран
от „БФБ-София” АД.

29.3. Информация за едновременно публично или частно пласиране на
същия или друг клас акции/ ценни книжа на емитента

Няма акции от същия клас, за които има подписка или се пласират частно или
ценни книжа от друг клас за публично или частно пласиране.
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29.4. Данни за субектите, които имат твърд ангажимент да действат
като посредници на вторичния пазар, предоставяйки ликвидност чрез
цените на търсенето и предлагането

Към настоящия момент няма субекти, които да са поели задължение да
обезпечават ликвидността на предлаганата емисия акции.

29.5. Стабилизация

Емитентът не е дал опция за превишаване размера на предлагането и не се
предвиждат действия за ценово стабилизиране във връзка с предлагането.

30. ПРОДАВАЩИ ДЪРЖАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Всички акции от настоящото публично предлагане в размер на 3 000 000 (три
милиона) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас се предлагат
от името и за сметка на Емитента ПФК ЦСКА АД.

Емитентът няма информация за това, дали някой от неговите настоящи
акционери би продавал своите акции след регистрацията им за търговия на регулиран
пазар.

Към момента на изготвяне на настоящия документ няма сключени
споразумения за замразяване на капитала.

31. РАЗХОДИ НА ЕМИТЕНТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

В таблицата по-долу са посочени основните разходи, пряко свързани с
настоящата емисия акции от увеличението на капитала на „ПФК ЦСКА” АД. Не са
включени разходите, които се отнасят до цялостната дейност на Дружеството или до
повече от една емисия ценни книжа, напр. такса за ISIN код за съществуващите акции
на Дружеството, обслужване на акционерна книга на Дружеството от Централния
депозитар, годишна такса за надзор на КФН, такса за поддържане регистрацията на
емисията акции на БФБ.

Приблизителни разходи по емисията Стойност в лв.

Такса за потвърждаване на проспект от КФН 5 000

Такса за присвояване на ISIN код на емисията от ЦД 72

Публикации на съобщения за публичното предлагане 2 000

Такса за регистрация на временна емисия в ЦД 1 000

Такса за регистрация на новата емисия акции в ЦД* 1 200

Такса за регистрация на новата емисия акции на БФБ 600

Възнаграждение за инвестиционния посредник** 30 000

Вписване на увеличението на капитала в търг.регистър 60

Общо разходи: 39 932
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* Таксата за регистрация на емисия акции от увеличение на капитала чрез първично
публично предлагане в „Централен депозитар” АД се формира от фиксирана база от 1200 лв.
плюс добавка от 1 лв. за сметка (акционери), но не повече от 50 000 лв. общо. Поради
невъзможността на този етап да се прецени броя на бъдещите акционери, таксата е записана
с нейната минимална стойност.

** Възнаграждението на инвестиционния посредник е в размер на 30 000 лв. за
администриране и регистриране на емисията, включително изготвяне на всички части на
проспекта и комуникация със съответните институции, заети в процеса по публично
предлагане на ценни книжа; + 0.3% от стойността на фактически пласираната емисия, в
случай че настоящото предлагане е успешно. Тъй като към настоящия момент не може да
бъде направена прогноза за точния размер на   пласираната емисия е невъзможно да се
даде прогнозна стойност на цялостния разход за инвестиционния посредник.

Очакваните нетни постъпления по настоящата емисия обикновени акции (след
приспадане на разходите по емисията, вкл. допълнителното възнаграждение за
посредника от 0.3%) са както следва:

- при условие, че бъдат записани всички 3 000 000 акции - 8 933 068 лв.

-  при условие, че бъдат записани 1 409 210 акции, при които предлагането ще се
счита за успешно -  4 175 015 лв.

За сметка на инвеститорите са разходите по сключване на сделките с акции на
регулиран пазар, в т.ч. комисионни на инвестиционен посредник и други такси, ако не
са включени в комисионната на посредника (такси на БФБ и ЦД).

32. РАЗВОДНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

32.1. Размерът и процентите на непосредственото разводняване,
получено в резултат на предлагането

Съгласно §1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 „Разводняване
на капитала (на стойността на акциите)” представлява намаляване на печалбата на
обикновена акция и на балансовата й стойност, в резултат на конвертиране в акции на
издадени облигации и варанти или упражняване на издадени опции, както и в резултат
на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на
акция.

Емисията акции от увеличението на капитала на ПФК ЦСКА е емисия на същия
клас акции като съществуващите, със същите права на обикновените акции.

Балансовата стойност на акциите на дружеството се изчислява като от сумата на
активите му се извади сумата на всички задължения и се елиминира влиянието на
приходи и разходи за бъдещи периоди, отсрочени данъци и други. За изчисляването на
нетната стойност за акция след увеличението на капитала се вземат активите на
дружеството към 31.10.2013 г. и се увеличават с хипотетичния прираст вследствие на
записаните и заплатени акции.

За изчисляване на балансовата стойност на една обикновена акция на
дружеството, са  използвани междинния неодитиран финансов отчет на дружеството
към 31.10.2013 г. Взето е предвид, че:
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- въз основа на решение на Общо събрание на акционерите на „ПФК
ЦСКА” АД от 02.11.2013 капиталът на дружеството ще бъде намален от
6 500 000 лв. до размера на внесения капитал от  5 090 790 лв. и
последващо увеличен с 3 000 000 лв. чрез емитиране на 3 000 000 броя
поименни, безналични, с право на глас акции, в резултат на което същия
ще достигне общ размер от 8 090 790 лв.

- минималното количество записани акции, при което предлагането ще
се счита за успешно е 1 409 210 броя.

- емитентът ще има разходи по увеличението на капитал в размери,
описани в т.31. Разходи на емитента на ценните книжа и очакваните
нетни постъпления при записването на всички предложени акции са в
размер на 8 933 068 лв., а при записване на 1 409 210 бр. акции - в
размер на 4 175 015 лв.

В следващата таблица нагледно е представено изчисляването на балансовата
стойност на акция преди и след увеличението на капитала на ПФК ЦСКА:

В резултат на направените в таблицата изчисления и на база уточненията
описани по-горе е видно, че балансовата стойност на една акция преди увеличението
на капитала на дружеството е – 2.00 лв. (минус два лева). Емисионната стойност от 3.00
лв. на новите акции е по-висока от балансовата стойност на една акция преди
увеличението и съответно не е налице разводняване на капитала на дружеството по
отношение балансова стойност на акция. При записване на цялото предложено
количество нови акции балансовата стойност на акция след увеличението на капитала
е в размер на -0,16 лв. и -0.97лв. при записване на минималното количество акции, при
което предлагането ще се счита за успешно, и е налице увеличение на балансовата
стойност на акция и при двата случая.

Балансова стойност на акция преди
увеличението
на капитала

31.10.2013г.

след увеличението
на капитала при

записани 100% от
предложените

акции

2014г.

след увеличението
на капитала при

записани минимално
количество акции за

успех

2014г.

Общо активи - хил. лв. 9 853 18 786 13 758

Общо пасиви - хил. лв. 20 056 20 056 20 056

Балансова стойност на активите -
хил. лв.

(10 203) (1 270) (6 298)

Общ брой акции - бр. 6 500 000 8 090 790 6 500 000

Записани и заплатени акции - бр. 5 090 790 8 090 790 6 500 000

Балансова стойност за акция на база
записани и заплатени акции – лв.

(2.00) (0.16) (0.97)
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Представените изчисления по-горе не следва да се приемат буквално, защото
обхващат изминал период на рапортуване и не отразяват бъдещите резултати на „ПФК
ЦСКА” АД, а имат за цел да онагледят резултата от увеличението на капитала.

32.2. В случая на предлагане чрез подписка за съществуващи
държатели на акционерен капитал, размерът и процентите на
непосредственото разводняване, ако те не участват в подписката за
новото предлагане

Общото събрание на акционерите на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г. е приело
решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез първично публично
предлагане на акции и на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ е отменило правото на
съществуващите акционери да придобият част от новите акции, съответстваща на дела
им в капитала преди увеличението по чл. 194, ал. 1 ТЗ. Емитентът няма информация
дали настоящите акционери биха участвали в новото предлагане, обект на настоящия
документ. В случай, че настоящ акционер не участва в увеличението на капитала на
дружеството, новият размер на капитала ще намали пропорционалния му дял в
печалбата на дружеството.

Инвеститорите, проявяващи интерес към предлаганите ценни книжа могат да се

запознаят с Проспекта и/или да получат допълнителна информация, лично или на

посочен от тях електронен адрес всеки работен ден между 10:00 и 17:00 ч., както

следва:

• в офиса на Емитента „ПФК ЦСКА" АД – гр. София, бул. Драган Цанков” № 3; тел.:

(+359) 2 963 42 79; факс: (+359) 2 963 39 02, електронен адрес: www.cska.bg ;

електронна поща (e-mail): info@cska.bg; Лице за контакт: Владимир Рупов,

• в офиса на Инвестиционния посредник „Авал Ин" АД - гр. София, бул. „Тодор

Александров" № 73, ет.1; тел.: (+359) 2 987 33 60, (+359) 2 980 48 25; факс: (+359)

2 986 09 11, електронен адрес: www.aval-in.com ; електронна поща (e-mail):

aval.in@ibn.bg   лице за контакти: Румен Панайотов
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