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НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА СПОДЕЛЯНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ИЗЦЯЛО ИЛИ
ЧАСТИЧНО, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО В СТРАНИТЕ, КЪДЕТО СПОДЕЛЯНЕТО, ПУБЛИКУВАНЕТО ИЛИ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШЕНИЕ
НА ЗАКОНИТЕ ИЛИ ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ, ПРИЛОЖИМИ В СЪОТВЕТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ И ЯПОНИЯ).

Информация от 18 юни 2021 г.

ДОБРОВОЛНОТО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ЗА ВСИЧКИ АКЦИИ НА
SOCIETÀ CATTOLICADIASSICURAZIONE S.P.A.

Съобщение в съответствие с член 37, параграф 3 от Регламента, приет от КИКБ (Комисията за
Италиански Компании и Борси) с Резолюция № 11971 от 14 май 1999 г., впоследствие изменено
и допълнено („Регламент за издателите“) относно доброволното публично търгово
предложение за всички обикновени акции на Società Cattolica di Assicurazione SpA
(„Издателят“), стартирано от Assicurazioni Generali S.p.A („Търговият предложител“).

Триест - Търговият предложител съобщава, че днес е подал до КИКБ - съгласно член 102, параграф 3
от Законодателен декрет № 58 от 24 февруари 1998 г., в последствие изменен и допълнен („CFA“) и
член 37 от Регламента за издателите - документ за предложение („Документът за предложение“)
относно търгово предложение („Предложението“), в съответствие с членове 102 и 106, параграф 4,
параграф 1 от CFA, за всички обикновени акции на Società Cattolica di Assicurazione S.p.A („Акциите“),
изброени в Mercato Telematico Azionario, организиран и управляван от Borsa Italiana S.p.A

Освен това, Търговият предложителсъобщава, че (x) е подал заявленията за получаване на
разрешенията до компетентните органи, изисквани от приложимото законодателство във връзка с
Предложението съгласно член 102, параграф 4 от CFA и член 37, параграф 1, буква б) от Регламента
за издателите и (у) днес ще завърши съобщенията и уведомленията към компетентните
антитръстови органи.

Предложеието ще бъде публикувано, след като бъде одобрено от КИКБ в рамките на периода за
разглеждане и произнасяне, в съответствие с член 102, параграф 4 от CFA.

За всичко, което не е изрично посочено, до публикуването на Предложението, се прави препратка
към съобщението, направено на 31 май 2021 г., в съответствие с член 102, параграф 1 от CFA,
публикувано на уебсайта на Търговия предложител www.generali.com, който съдържа правното
основание и съществените елементи на Офертата.

***
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Търговото предложение, описано в настоящото Известие, ще бъде отправено от Generali към всички
притежатели на обикновени акции на Cattolica.
Настоящото Известие не представлява предложение за покупка или продажба на акции на Cattolica.

Преди началото на Периода на Търговото предложение, както се изисква от приложимите
разпоредби, Търговият предложителще публикува Предложението, което акционерите на Cattolica
следва да разгледат внимателно.

Предложението ще бъде направено ексклузивно в Италия и ще бъде адресирано при равни условия
до всички акционери на Cattolica. Предложението ще бъде направено в Италия, тъй като акциите на
Cattolica са листвани на Mercato Telematico Azionario, организиран и управляван от Borsa Italiana и, с
изключение на посоченото по-долу, са обект на задълженията и процедурните изисквания,
предвидени в италианското законодателство.

Предложението не е и няма да бъде направено в Съединените Американски Щати, Канада, Япония,
Австралия и всички други юрисдикции, при които изготвянето на Офертата не би било разрешено без
спазването на други налични изисквания от Търговият предложител, за да бъде получено
одобрението на компетентните органи (юрисдикции, включително Съединените американски щати,
Канада, Япония и Австралия, съвместно „Другите Държави“), нито чрез използване на национални
или международни инструменти за комуникация или търговия на Другите Държави (включително
например пощенска мрежа, факс, телекс , електронна поща, телефон и интернет), нито чрез каквато
и да е структура на някой от финансовите посредници на Другите Държави или по какъвто и да е друг
начин.

Копия от всеки документ, който Търговият предложителще издаде във връзка с Предложението, или
части от него, не са и не трябва да бъдат изпращани, нито по какъвто и да е начин предавани или
разпространявани по друг начин, пряко или косвено, в другите страни. Никой, който получава такива
документи, няма право да ги разпространява, препраща или изпраща (нито чрез пощенска услуга,
нито чрез използване на национални или международни инструменти за комуникация или търговия) в
Другите Държави.

Всяко предложение в отговор на търговото предложение, получено в резултат на искане, извършено
в нарушение на горните ограничения, няма да бъде прието.

Настоящото Известие, както и всеки друг документ, издаден от Търговият предложителвъв връзка с
Предложението, не представлява и не е част от оферта за покупка, нито от искане на оферта за
продажба, на финансови инструменти в Другите Държави. Търговият предложители свързаните с
него лица запазват правото си да купуват Акции извън Прдложението, до степента, разрешена от
приложимото законодателство.

Никой финансов инструмент не може да се предлага или прехвърля в Другите Държави без
специално одобрение в съответствие с прилежащите разпоредби, приложими в такива страни, или
без освобождаване от такива разпоредби.

Това известие може да бъде достъпно в или от Обединеното кралство ексклузивно: (i) от лица с
професионален опит по въпроси, свързани с инвестиции, попадащи в обхвата на член 19, параграф 5
от Закона за финансови услуги и пазари от 2000 г. (Финансово насърчаване) Заповедта от 2005 г. ,
както е изменен впоследствие („Заповедта“), или (ii) от дружества със значителен нетен собствен
капитал и от лица, на които Известието може да бъде изпратено законно, тъй като те попадат в
обхвата на член 49, параграф 2, параграфи от (а) до (г) от Заповедта (всички тези лица са съвместно
определени „Съответни лица“). Финансовите инструменти, описани в настоящото Известие, са
достъпни само за Съответните лица (и всякакви молби, оферти, споразумения за записване,
закупуване или придобиване по друг начин на такива финансови инструменти ще бъдат адресирани
изключително до такива лица). Всяко лице, което не е Съответно лице, не трябва да действа или да
разчита на този документ, нито на каквато и да е част и да е от неговото съдържание.
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Отправянето на предложение в отговор или приемането на Търговото предложение от лица,
пребиваващи в страни, различни от Италия, могат да подлежат на специфични задължения или
ограничения, наложени от приложимите законови или регулаторни разпоредби на такива юрисдикции.
Получателите на Търговото предложение носят лична отговорност за спазването на такива закони и
разпоредби и следователно, преди да търгуват, те са отговорни за определяне дали такива закони
съществуват и са приложими, като разчитат на собствените си съветници. Търговият предложителне
поема никаква отговорност за нарушение от което и да е лице на някое от горните ограничения.

За ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с управлението на активи в
световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 70,7 милиарда евро
за 2020 г. С повече от 72 000 служители, обслужващи 65.9 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и
нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите
клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В
Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на
застрахователните компании в региона. През 2021 г. Generali Group празнува своята 190-а годишнина.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър
Дондуков” № 68, ЕИК 030269049 и притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на
Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г. „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под
№26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.
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