До
КФН
Обществеността

Уважаеми господа,
На основание чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК) оповестяваме при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК
сключването на следните сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК:
Страни по сделките:
„Уеб Нюз Бг“ ЕООД, ЕИК: 203085488, което е еднолична собственост на „Уеб
Медия Груп“ АД (публично дружество, вписано в регистъра на КФН под номер
РГ-05-1187).
и
„Лизинг финанс“ ЕАД, ЕИК: 131352367. притежава непряко мажоритарен дял от
капитала на публичното дружество „Уеб Медия Груп“ АД.
Сделка условно номерирана № 1: „Уеб Нюз БГ“ ЕООД закупува от „Лизинг
финанс“ ЕАД, чрез цесия, лихвоносно вземане от „Ню Уеб Маркет“ ЕАД.
Дължимото вземане е в размер на 325 319.27 лв., стойност на сделката: 300 хил.
лева. (159 000 лв. платими в деня на сделката и 141 000 лв. в срок до 31.05.2023
год.). Договореният краен срок за пълното плащане от страна на „Ню Уеб
Маркет“ ЕАД по договора му за заем е 31.12.2022 г.
Сделка условно номерирана № 2: „Уеб Нюз БГ“ ЕООД възстановя на „Лизинг
финанс“ ЕАД получени по стар договор за заем 350 хил. лв. (главница и лихви)
платими в деня на сделката.
Информацията по чл. 114а, ал. 8 от ЗППЦК: „Лизинг финанс“ ЕАД, лице което
непряко притежава над 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Уеб Медия
Груп“ АД е уведомило, преди сключването им, публичното дружество за
сделките над прага по чл. 114, ал. 3, т. 1, буква "б" от ЗППЦК с дъщерното
дружество на публичното дружество.
Одобрен срок за сключване на двете сделки: до една седмица от получаването на
предварителното одобрение от Съвета на директорите на „Уеб Медия Груп“ АД.
Предмет на сделка условно номерирана № 1: вземане от „Ню Уеб Маркет“ ЕАД.

Предмет на сделка условно номерирана № 2: старото задължение на „Уеб Нюз
БГ“ ЕООД към „Лизинг финанс“ ЕАД
Двете сделки са в полза на „Уеб Нюз БГ“ ЕООД. „Уеб Нюз БГ“ ЕООД разполага
с достатъчно парични средства, с които да върне дължимото на „Лизинг финанс“
ЕАД и да не плаща лихви за получените средства. Покупката на лихвоносно
вземане на стойност по-ниска от общо дължимата от дружество от същата
бизнес група, обосновава целесъобразността на сделката. „Ню Уеб Маркет“ ЕАД
е прекият мажоритарен собственик на публичното дружество „Уеб Медия Груп“
АД. Наскоро „Ню Уеб Маркет“ ЕАД успешно участва в увеличението на
капитала на „Уеб Медия Груп“ АД. Акциите издадени от „Уеб Медия Груп“ АД
се търгуват на регулиран пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД.
Очаква се че при необходимост „Ню Уеб Маркет“ ЕАД може да продаде
минимална част от този актив („Уеб Медия Груп“ АД) или да сключи репо
сделка с тези акции и да възстанови дължимото по договора за цесия.

