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Вътрешна информация,    

 

съгласно  приложение 9 към чл.33, ал.1 от Наредба №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на  чл.33, ал.1 от 

Наредба 2 редакция от 12.08.2016г. за проспектите при публично предлагане и допускане 

до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от 

публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Същият е неразделна част от 

междинен неконсолидиран финансов отчет за периода приключващ на 31 декември 2016г. 
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Доверие Обединен холдинг АД    
 

1) Към 31 декември 2016г. акционери с над 5% от капитала на Доверие Обединен 

холдинг АД са : 

 

Акционери, притежаващи акции над 5%  Брой акции
% от 
капитала 

   
 
Софарма АД  5,662,363 30,22 
Телекомплект АД 1,671,244 8,92 

 

2) Няма открито производство по несъстоятелност , включително и на дъщерни 

дружества. 

3) За периода 1 януари – 31 декември  2016г. холдингът не е извършвал сделки, 

свързани с придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма 

стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.  

За същия период  са постъпили уведомления от дъщерните дружества и са последвали 

одобрения на УС на Доверие Обединен холдинг АД за : 

Хомоген АД  - продажба на пакет от 762 300 бр. (седемстотин шестдесет и две 

хиляди и триста броя) обикновени поименни акции от капитала на „ВЕТА ФАРМА” АД, 

ЕИК 104111084 с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, представляващи 16,79% 

(шестнадесет цяло седемдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството по 

цена за една акция, удостоверена с временното удостоверение - 2,12 лв. (два лева и 

дванадесет ст.), или на обща 1 616 076 лв. (един милион шестстотин и шестнадесет хиляди 

и седемдесет и шест лева) за прехвърляния пакет. 

Доверие Енергетика АД  - сделката е свързана с прехвърляне на собствено на 

Доверие Енергетика АД движимо и недвижимо имущество. Последното е при условията на 

даване вместо изпълнение, като по този начин се погасява частично  задължение към 

„Индустриален холдинг Доверие” АД в общ размер на 165 700 лв. (сто шестдесет и пет 

хиляди и седемстотин лева), колкото е пазарната оценка на прехвърляемото имущество 

към 01.11.2016 г. 

 

4) Няма сключени, прекратени и развалени договори за съвместно предприятие. 
 

5) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия от холдинга и дъщерните 

му дружества. 
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През отчетното тримесечие икономическата група “Доверие Обединен холдинг” 

АД е  извършила  продажба на 762 300 бр. (седемстотин шестдесет и две хиляди и триста 

броя) обикновени поименни акции от капитала на „ВЕТА ФАРМА” АД, , представляващи 

16,79% (шестнадесет цяло седемдесет и девет стотни процента) от капитала на 

дружеството по цена за една акция, удостоверена с временното удостоверение - 2,12 лв. 

(два лева и дванадесет ст.), или на обща 1 616 076 лв. (един милион шестстотин и 

шестнадесет хиляди и седемдесет и шест лева) за прехвърляния пакет. 

.  
6) Доверие Обединен холдинг АД  не е поръчвало изследване на кредитен рейтинг. 

 

Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 25 януари 2016 
година от: 
  
Анна Павлова Борис Борисов 
Член на УС Изпълнителен директор 
  
  
Николай Атанасов  
Член на УС  
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