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Доверие - Обединен Холдинг АД  разкрива вътрешна информация относно 

дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова Борса – София АД и 
обществеността чрез системите Е-Регистър и ЕКСТРИ НЮЗ. Публикуваната информация 
може да бъде намерена на следния интернет адрес: www.x3news.com., както и на интернет 
страницата на дружеството : www.doverie.bg
 

За периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. Доверие - Обединен Холдинг АД  е 
публикувал следната вътрешна информация: 
 
30 януари 2017 г. 
 
Представен междинен финансов отчет към 31.12.2016 г.  
 
08 февруари 2017 г. 
 
Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.7 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 от 
Телсо АД за залог на 713 677 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД. 
Дата на залога 06.02.2017 г. Място на регистрация – Централен депозитар АД. 
 
15 февруари 2017 г. 
 
Вписано увеличение на капитала на МБАЛ Доверие АД 
 
На основание чл. 114а., ал.7 във връзка с чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че 
на 10.02.2017 г.  е вписано увеличението на капитала на „МБАЛ Доверие“ АД, ЕИК 
131372487 по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията под № 20170210175014.  В увеличението участва „Индустриален Холдинг 
Доверие“ АД с непарична вноска с предмет –  право на собственост върху земя и сгради, 
собственост на дружеството. Двете дружества са дъщерни на „Доверие Обединен 
Холдинг“ АД. Сделката е одобрена от Управителният съвет на дружеството майка в 
съответствие с чл.114, ал. 3 от ЗППЦК. 
 
28 февруари 2017 г. 
 
Представен междинен консолидиран  финансов отчет към 31.12.2016 г.  
 
30 март 2017 г. 
 
Представен Годишен финансов отчет за 2016 г. 
 
28 април 2017 г. 
 
Представен годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.  
Представен междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. 
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4 май 2017 г. 
 
Представяне на покана и материали за свикване на Редовно общо събрание на акционерите  
на дата 14.06.2017 г. 
 
10 май 2017 г. 
 
Публикация на поканата за свикване на Редовното общо събрание на акционерите, 
насрочено за 14.06.2017 г. 
 
16 май 2017 г. 
 
Продажба на Брико Македония ДООЕЛ 
 
Уведомяваме Ви, че „Доверие Брико“ АД, ЕИК 130006992 - дъщерно дружество на 
„Доверие Обединен Холдинг“ АД финализира продажбата на всички дялове в дъщерното 
дружество „Брико Македония“ ДООЕЛ, въз основа на подписания на 5 април 2017 г. 
договор. На 15.05.2017 г. сделката по продажба на „Брико Македония“ ДООЕЛ беше 
вписана в Централния регистър на Република Македония. 
 
30 май 2017 г. 
 
Представен междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. 
 
31 май 2017 г. 
 
 На основание чл.100ш, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промените в 
състава на Управителния съвет на “Доверие Обединен холдинг” АД и в начина на 
представляване на дружеството са обявени и вписани по партидата на "Доверие - 
Обединен холдинг"АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 26.05.2017 
г. под № 20170526082719. 
 
 
Уведомяваме Ви, че с вписване № 20170530160246 по партидата на „Доверие Обединен 
Холдинг“ АД, ЕИК 121575489 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е 
обявено предложението за допълнителна т. 14 - извършване на промяна в Надзорния съвет 
на дружеството от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „Доверие 
Обединен Холдинг“ АД , насрочено за 14.06.2017 г. 
На основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, Ви представяме актуализирана покана и материали 
за горецитираното Общо събрание на акционерите. 
 
6 юни 2017 г. 
 
Разкриване на дялово участие 
 
На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие 
Обединен Холдинг” АД (Дружеството) уведомява както следва: 
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     На 05.06.2017 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило 
уведомление за значително дялово участие от “Софарма” АД, адрес: гр. София, ул. 
“Илиенско шосе” 16, ЕИК 831902088.  
         На 02.06.2017 г.  “Софарма” АД е осъществила сделка за продажба на 1 494 
300 броя акции от капитала на „Доверие Обединен Холдинг” АД, с което общият дял на 
„Софарма“ АД в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас в Общото 
събрание на акционерите преминава под 30%, а именно пряко притежание на 4 678 527 
броя акции от капитала на „Доверие Обединен Холдинг“ АД, представляващи 24.970% от 
капитала на Дружеството. 
           
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1 , т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Софарма АД за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг 
АД, както следва:  
Обобщена информация: разпореждане с 1 509 536 броя акции, среднопретеглена цена 2.040 
BGN. Дата на сделките 02.06.2017 г.  
Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 
 
8 юни 2017 г. 
         
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Огнян Иванов Донев за придобиване на 1 000 броя акции от капитала на Доверие 
Обединен Холдинг АД,  цена 2.1260 BGN. Дата на сделката 05.06.2017 г.  
Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 
 
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Огнян Иванов Донев за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен 
Холдинг АД, както следва:  
Обобщена информация: придобиване на 2 500 броя акции, среднопретеглена цена 2.065 
BGN. Дата на сделките 06.06.2017 г.  
Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 
 
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Огнян Иванов Донев за придобиване на 2 000 броя акции от капитала на Доверие 
Обединен Холдинг АД,  цена 1.8000 BGN. Дата на сделката 07.06.2017 г.  
Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 
 
Решение на Комисия за защита  на конкуренцията 
 
Уведомяваме Ви, че с решение № 580 от 30.05.2017 г. на „Комисия за защита  на 
конкуренцията“, получено в „Доверие Обединен Холдинг“ АД на 08.06.2017 г. се 
разрешава концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване 
на пряк едноличен контрол от страна на „Доверие Обединен Холдинг“ АД, ЕИК 121575489 
върху „Веко“ ЕООД, ЕИК 110506520. 
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9 юни 2017 г. 
        
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26, буква г) и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 
596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква г) и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 
596/2014 от Елфарма АД за придобиване на 1 000 броя акции от капитала на Доверие 
Обединен Холдинг АД,  цена 2.0350 BGN. Дата на сделката 07.06.2017 г.  
Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 
 
12 юни 2017 г. 
            
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.26, буква г) и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 
596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква г) и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 
596/2014 от Елфарма АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен 
Холдинг АД както следва:  
Обобщена информация: придобиване на 1 000 броя акции, среднопретеглена цена 1.8150 
BGN. Дата на сделките 08.06.2017 г.  
Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 
 
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Огнян Иванов Донев за придобиване на 500 броя акции от капитала на Доверие 
Обединен Холдинг АД, цена 1.6900 BGN. Дата на сделката 08.06.2017 г.  
Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 
 
13 юни 2017 г. 
 
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен 
Холдинг АД както следва: 
Обобщена информация: придобиване на 500 броя акции, среднопретеглена цена 1.746 
BGN. Дата на сделките 09.06.2017 г.  
Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 
 
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Огнян Иванов Донев за придобиване на 300 броя акции от капитала на Доверие 
Обединен Холдинг АД , цена 1.8010 BGN. Дата на сделката 12.06.2017 г.  
Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 
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14 юни 2017 г. 
 
Във връзка с проведеното на 14 юни 2017 г. редовно годишно общо събрание на 
акционерите на “Доверие - Обединен Холдинг”  Ви уведомяваме за следното: 
 
Общото събрание на акционерите взе следните решения:  
 
- Прие неконсолидирания и консолидирания доклад на управителния съвет за 
дейността на дружеството през 2016г.;  
 
- Прие неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на 
дружеството за 2016 г.; 
 
- Прие доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на 
неконсолидирания  и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.; 
 
- Прие доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на 
управителния и надзорния съвет за 2016 г. 
 
- Освободи от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за 
дейността им през 2016 г.; 
 
- Гласува нов 5-годишен мандат на надзорния съвет на дружеството, който започва 
да тече от вписването на това обстоятелство в търговския регистър; 
 
- Прие решение за избор на регистриран одитор за 2017 г., а именно одитора 
Милена Христова, диплома № 0707 и специализирано одиторско предприятие “ЕЙЧ ЕЛ 
БИ БЪЛГАРИЯ” ООД; 
       
- Прие отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; 
 
- Прие отчета на одитния комитет за дейността му през 2016 г.; 
 
- Освободи от длъжност всички членове на одитния комитет на дружеството; 
 
- Одобри статут на одитния комитет на дружеството; 
 
- Избра нови членове на одитния комитет на дружеството, а именно: Анна Павлова, 
Иван Димов – независим член и Николай Борисов-независим член; 
 
-  Определи брутно месечно възнаграждение в размер на 700 лева за всеки един от 
членовете на одитния комитет на дружеството; 
 
По предложението за допълнителна точка от дневния ред на акционера „Софарма“АД, 
включена по реда на чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с член 223а от Търговския 
закон с изключение на частта, по отношение на която е наложена принудителна 
административна мярка с Решение № 845-ПД от 13.06.2017 г. на КФН, Общото събрание 
на акционерите прие следното решение: 
 
- Освободи от длъжността му на член на Надзорния съвет на дружеството  Огнян 
Иванов Донев. Избра за член на Надзорния съвет на дружеството Иван Огнянов Донев. 
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Общото събрание на акционерите определи гаранция за управление на Иван Огнянов 
Донев в размер на тримесечното брутно възнаграждение на член на Надзорния съвет. 
 
15 юни 2017 г. 
 
Представен протокол от заседание на Редовното общо събрание на акционерите, проведено 
на 14.06.2017 г.          
  
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Огнян Иванов Донев за разпореждане с 300 броя акции от капитала на Доверие 
Обединен Холдинг АД , цена 1.7970 BGN. Дата на сделката 13.06.2017 г.  
Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 
 
Уведомление по чл. 3, ал. 1, т.25 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 
 
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Огнян Иванов Донев за придобиване на 300 броя акции от капитала на Доверие 
Обединен Холдинг АД , цена 1.7350 BGN. Дата на сделката 14.06.2017 г.  
Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 
 
Предоставен депозит от дъщерно дружество 
 
На основание чл.114, ал.12 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 
12.06.2017 г. от “Доверие Капитал” АД, ЕИК 130362127 – дъщерно дружество на “Доверие 
Обединен Холдинг”АД, ЕИК 121575489 в размер на 4 000 000 / четири милиона /лева, срок  
1 /една / година, годишна фиксирана лихва 0.6% / нула цяло и шест десети процента /. 
 
20 юни 2017 г. 
     
Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.25 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 
от Огнян Иванов Донев за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие Обединен 
Холдинг АД както следва: 
Обобщена информация: разпореждане с 500 броя акции, среднопретеглена цена 1.880 
BGN. Дата на сделките 19.06.2017 г.  
Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 
 
21 юни 2017 г. 
 
На основание чл.100ш, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промяната в състава 
на Надзорния съвет на “Доверие Обединен холдинг” АД е обявена и вписана по партидата 
на "Доверие - Обединен холдинг"АД в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията на 20.06.2017 г. под № 20170620160842. 
 
27 юни 2017 г. 
 
Окончателен договор за придобиване на „Веко“ ЕООД  
 
Уведомяваме Ви, че днес 27.06.2017 г. „Доверие Обединен Холдинг“ АД е подписал 
окончателен договор за придобиване  на 100% от капитала на „Веко“ ЕООД, гр. Троян, 
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ЕИК 110506520. Това обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър в 
законоустановените срокове.  
 
 
 
 
      Николина Попова 
      Директор за връзки с инвеститорите 
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