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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 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. Доверие - Обединен Холдинг АД  е 

публикувал следната вътрешна информация: 

 

25 януари 2016 г. 

Представен междинен финансов отчет към 31.12.2015 г.  

 

10 февруари 2016 г. 

Представен годишен финансов отчет 2015 г.  

 

23 февруари 2016 г. 

Уведомление по чл.145 от ЗППЦК от дъщерно дружество на Доверие Обединен Холдинг 

АД – Доверие капитал АД във връзка с продажба на Медика АД. 

 

Уведомление по чл.114, ал.12 от ЗППЦК – предоставен депозит от дъщерно дружество 

Доверие Капитал АД. 

 

Уведомление по чл.114, ал.12 от ЗППЦК – предоставен депозит между дъщерни 

дружества на  Доверие Обединен Холдинг АД. 

 

26 февруари 2016 г. 

Представен междинен консолидиран  финансов отчет към 31.12.2015 г.  

 

12 април 2016 г. 

Представен междинен финансов отчет към 31.03.2016 г.  

 

27 април 2016 г. 
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Представен Годишен консолидиран финансов отчет 2015 г.  

 

17 май 2016 г. 

Представяне на покана и материали за свикване на редовно общо събрание на 

акционерите. 

 

20 май 2016 г. 

Публикация на поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите. 

 

26 май 2016 г. 

Представен междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г.  

 

01 юни 2016 г. 

Вливане на Расафи ЕООД в Индустриален Холдинг Доверие АД – двете дружества са 

дъщерни на Доверие Обединен Холдинг АД. 

 

30 юни 2016 г. 

Уведомление относно взети решения от Редовното общо събрание на акционерите на 

Доверие Обединен Холдинг АД, проведено на 30.06.2016 г. 

 

01 юли 2016 г. 

Представяне на Протокол от редовно общо събрание на акционерите, упражнени гласове 

чрез представители и списък на присъствалите и представени акционери. 

 

18 юли 2016 г. 

Междинен финансов отчет към 30.06.2016 г.  

 

16 август 2016 г. 

Уведомление относно информационна агенция за разкриване на информация, 

включително регулирана. 

 

23 август 2016 г. 

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г.  
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Уведомление чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. – документ, който препраща 

към цялата публикувана информация относно дружеството.  

 

30 септември 2016 г. 

Уведомление чл.3, т.25, буква „а” и чл. 19, т.1 от Регламент 596/2014 относно сключени 

сделки с акции на Доверие Обединен Холдинг АД. Място на сключване на сделките – 

БФБ София АД. 

 

Уведомление чл.3, т.26, буква „г” и чл. 19, т.1 от Регламент 596/2014 относно сключени 

сделки с акции на Доверие Обединен Холдинг АД. Място на сключване на сделките – 

БФБ София АД. 

 

04 октомври 2016 г. 

 Уведомление по чл.3, т.25, а, т.26 „г” и чл.19 т.1 а на Регламент 596/2014 за продажба на 

2 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД. Място на сключване на 

сделките – БФБ София АД. 

 

07 октомври 2016 г. 

 Уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 а на Регламент 596/2014 за продажба на 4 

000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД. Място на сключване на 

сделките – БФБ София АД. 

 

19 октомври 2016 г. 

 

Предоставен депозит от дъщерно дружество 

На основание чл.114, ал.12 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 

17.10.2016 г. от “Хидроизомат”АД, ЕИК 121752517 – дъщерно дружество на “Доверие 

Обединен Холдинг”АД в размер на 250 000 / двеста и петдесет хиляди /лева, срок  1 /един 

/ месец, годишна фиксирана лихва 0.4% / нула цяло и четири процента /. 

 

31 октомври 2016 г. 

Междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. 
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11 ноември 2016 г. 

 

Продажба на Вета Фарма АД 

Уведомяваме Ви, че на 08.11.2016 г. “Хомоген” АД, ЕИК 121666978 – дъщерно дружество 

на “Доверие Обединен Холдинг”АД, продаде цялото си участие в капитала на „Вета 

Фарма”АД, ЕИК 104111084 в размер на 762 300 броя акции,  представляващи 16.79% от 

капитала на дружеството. 

 

17 ноември 2016 г. 

 

Погасяване на задължения между дъщерни дружества 

Уведомяваме Ви, че на 15.11.2016 г. “Доверие Енергетика” АД, ЕИК 106621827  погаси 

частично задължение в размер на 165 700 / сто шестдесет и пет хиляди и седемстотин / 

лева към „Индустриален Холдинг Доверие” АД, ЕИК 121683066. Източник на средствата 

са сделки с движимо и недвижимо имущество на дружеството. Сделките са одобрени от 

дружеството майка -  “Доверие Обединен Холдинг”АД. 

 

29 ноември 2016 

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г 

 

5 декември 2016 г. 

Уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 а на Регламент 596/2014 от Софарма 

Трейдинг АД за продажба на 25 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен 

Холдинг АД, единична цена 0.950 BGN. Място на сключване на сделките – БФБ София 

АД. 

 

8 декември 2016 г. 

Уведомление по чл.3, т.26,  и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от Огнян 

Иванов Донев за продажба на 06.12.2016 г. на 2 000 броя акции от капитала на Доверие 

Обединен Холдинг АД, единична цена 0.9900 BGN и продажба на 07.12.2016 г. на 1 400 

броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0734 

BGN Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 
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12 декември 2016 г. 

Уведомление по чл.3, т.26,  и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от Огнян 

Иванов Донев за продажба на 08.12.2016 г. на 3 100 броя акции от капитала на Доверие 

Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0678 BGN и продажба на 09.12.2016 г. 

на 3 400 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена 

цена 1.1099 BGN. Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 

 

13 декември 2016 г. 

Уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от 

Софарма Трейдинг АД за продажба на 12.12.2016 г. на 12 300 броя акции от капитала на 

Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0421 BGN. Място на сключване 

на сделките – БФБ София АД. 

 

15 декември 2016 г. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от 

Огнян Иванов Донев за продажба на 12.12.2016 г. на 3 000 броя акции от капитала на 

Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0933 BGN и покупка на 

13.12.2016 г. на  3 095 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, 

среднопретеглена цена 1.0768 BGN.   Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 

596/2014 от Софарма Трейдинг АД за продажба на 15.12.2016 г. на 20 000 броя акции от 

капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, цена 1.076 BGN. Място на сключване на 

сделките – БФБ София АД. 

 

16 декември 2016 г. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 

596/2014 от Софарма Трейдинг АД за продажба на  50 000 броя акции от капитала на 

Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0507 BGN. Дата на сделките 
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15.12.2016 г., дата на сетълмент 19.12.2016 г. Място на сключване на сделките – БФБ 

София АД. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26,  и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от 

Огнян Иванов Донев за покупка на 36 541 броя акции от капитала на Доверие Обединен 

Холдинг АД, единична цена 1.050 BGN. Дата на сделките 15.12.2016 г.  Място на 

сключване на сделките – БФБ София АД. 

 

19 декември 2016 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: 

    На 19.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД са постъпили уведомления 

за разкриване на дялово участие от “Софарма”АД, адрес: гр. София, ул. “Илиенско шосе” 

16, ЕИК 831902088.  

      “Софарма” АД е придобило 20 000 броя акции от капитала на „Доверие Обединен 

Холдинг” АД, с което общият му дял в капитала на Дружеството, респективно в правата 

на глас в Общото събрание на акционерите пряко преминава прага от 15%. Дата на 

регистрация на сделката в Централен депозитар 19.12.2016 г. 

        “Софарма” АД, е придобило 300 000 броя акции от капитала на „Доверие Обединен 

Холдинг” АД, с което общият му дял в капитала на Дружеството, респективно в правата 

на глас в Общото събрание на акционерите пряко и непряко преминава прага от 20%. 

Дата на регистрация на сделката в Централен депозитар 20.12.2016 г. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 

596/2014 от Софарма Трейдинг АД за продажба на  52 400 броя акции от капитала на 

Доверие Обединен Холдинг АД, единична цена 1.060 BGN. Дата на сделките 16.12.2016 

г., дата на сетълмент 20.12.2016 г. Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 
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20 декември 2016 г. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от 

Софарма АД за придобиване на  371 600 броя акции от капитала на Доверие Обединен 

Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.06865 BGN. Дата на сделките 16.12.2016 г. Място 

на сключване на сделките – БФБ София АД. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от 

Елфарма АД за разпореждане с  325 900 броя акции от капитала на Доверие Обединен 

Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.07019 BGN. Дата на сделките 16.12.2016 г. Място 

на сключване на сделките – БФБ София АД. 

 

21 декември 2016 г. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от 

Софарма АД за придобиване на  акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, 

както следва: 

  2 300 броя акции, среднопретеглена цена 1.0845 BGN., дата на сделките 19.12.2016 г. 

23 300 броя акции, среднопретеглена цена 1.0998 BGN., дата на сделките 20.12.2016 г.  

Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 

 

21 декември 2016 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: 

    На 21.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за 

разкриване на дялово участие от “Софарма”АД, адрес: гр. София, ул. “Илиенско шосе” 

16, ЕИК 831902088.  

        “Софарма” АД, е придобило пряко 689 115 броя акции от капитала на „Доверие 

Обединен Холдинг” АД, с което общият му дял в капитала на Дружеството, респективно 
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в правата на глас в Общото събрание на акционерите пряко преминава прага от 20%. Дата 

на регистрация на сделката в Централен депозитар 21.12.2016 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: 

    На 21.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за 

разкриване на дялово участие от “Софарма”АД, адрес: гр. София, ул. “Илиенско шосе” 

16, ЕИК 831902088.  

        “Софарма” АД, е придобило пряко 842 100 броя акции от капитала на „Доверие 

Обединен Холдинг” АД, с което общият му дял в капитала на Дружеството, респективно 

в правата на глас в Общото събрание на акционерите пряко и непряко преминава прага от 

25%. Дата на регистрация на сделката в Централен депозитар 22.12.2016 г. 

 

22 декември 2016 г. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, 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:  

придобиване на   689 115 броя акции, единична цена 1.070 BGN. Дата на сделката 

19.12.2016 г.  

придобиване на  842 100 броя акции, единична цена  1.090 BGN.  Дата на сделката 

20.12.2016 г. 

Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от 

Елфарма АД за продажба на  700 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен 

Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0700 BGN, дата на сделките 19.12.2016 г.  и 

продажба на 842 100 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, 

единична цена 1.0900 BGN, дата на сделките 20.12.2016 г. Място на сключване на 

сделките – БФБ София АД. 
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Уведомление за значително дялова участие 

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие 

Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: 

    На 22.12.2016 г. в “Доверие – Обединен холдинг” АД е постъпило уведомление за 

значително дялово участие от “Елфарма”АД, адрес: гр. София, ул. “Илиенско шосе” 16, 

ЕИК 130299513.  

        “Елфарма” АД, е продало 689 115 броя акции от капитала на „Доверие Обединен 

Холдинг” АД, с което общият му дял в капитала на Дружеството, респективно в правата 

на глас в Общото събрание на акционерите пада под прага от 5%. Дата на регистрация на 

сделката в Централен депозитар 21.12.2016 г. 

 

23 декември 2016 г. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26, буква „г” и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26, буква „г” и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 

596/2014 от Софарма трейдинг АД за продажба на  762 233 броя акции от капитала на 

Доверие Обединен Холдинг АД, среднопретеглена цена 1.0900 BGN. Дата на сделките 

21.12.2016 г. Дата на сетълмент 23.12.2016 г. Място на сключване на сделките – БФБ 

София АД. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, 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:  

придобиване на   10 278 броя акции, среднопретеглена цена 1.0982 BGN. Дата на сделките 

21.12.2016 г.  

придобиване на  37 147 броя акции, среднопретеглена цена  1.0997 BGN.  Дата на 

сделките 22.12.2016 г. 

Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от 

Софарма АД за придобиване на 759 630 броя акции от капитала на Доверие Обединен 

Холдинг АД, , единична цена 1.090 BGN. Дата на сделката 21.12.2016 г.  
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Доверие Обединен холдинг АД    
 

Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 

 

Разкриване на дялово участие 

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Доверие 

Обединен Холдинг”АД (Дружеството) уведомява както следва: 

    На 23.12.2016 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.  

        “Софарма” АД, е придобило 100 000 броя акции от капитала на „Доверие Обединен 

Холдинг” АД, с което общият му дял в капитала на Дружеството, респективно в правата 

на глас в Общото събрание на акционерите  преминава над 30%. Дата на регистрация на 

сделката в Централен депозитар 27.12.2016 г. 

 

29 декември 2016 г. 

 

Уведомление по чл. 3, т.26 и чл. 19 т.1 буква „а” на Регламент ЕС 596/2014 

Постъпило уведомление по чл.3, т.26 и чл.19 т.1 буква „а” на Регламент  ЕС 596/2014 от 

Телекомплект АД за сключени сделки с акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг 

АД, както следва:  

Разпореждане  общо с 201 360 броя акции, среднопретеглена цена 1.09359 BGN. Дата на 

сделките 22.12.2016 г. Място на сключване на сделките – БФБ София АД. 

 

 

 

      Николина Попова 

      Директор за връзки с инвеститорите 
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