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Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент ЕС № 596/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба за 

обстоятелствата, настъпили през периода  

01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. 
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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 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. „Доверие - обединен холдинг“ АД  е 

публикувал следната вътрешна информация: 
 

 

25 януари 2019 г. 

 

Представен междинен неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.  

 
11 февруари 2019 г. 
 

Вписано намаление на капитала на Ритон П АД – дъщерно дружество на Доверие – 
обединен холдинг АД 

 
На основание чл. 114а., ал.7 във връзка с чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, 

че на 08.02.2019 г.  е вписано намалението  на капитала на „Ритон П“ АД, ЕИК 822106398 
по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 
20190208103251. Намалението на капитала е във връзка със сключена сделка за покупка на 
871 742 броя собствени акции и последващото им обезсилване. Сделката беше одобрена от 
Управителният съвет на дружеството майка в съответствие с чл.114, ал. 3 от ЗППЦК, за 
което КФН бе надлежно уведомена. След обезсилването на акциите капиталът на Ритон П 
АД е в размер 294 182 лева. 

 
 
13 февруари 2019 г. 
 
Дъщерното дружество на “Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, 
ЕИК 205426924, сключи предварителен договор за покупка на 63,8865% от капитала на 
B.C. „Moldindconbank” S.A. – банка, регистрирана и действаща в Р. Молдова с 
Правителството на Република Молдова чрез Агенцията за държавна собственост на 
Молдова. 
 Предварителният договор бе сключен на 13.02.2019 г. въз основа на полученото от 
„Доверие – инвест“ ЕАД предварително разрешение от Националната банка на Молдова за 
придобиване на значителен дял от капитала на банка „Moldindconbank” S.A. Към 
настоящия момент разрешението е преведено и апостилирано и с него се дава право на 
„Доверие – инвест“ ЕАД да придобие 63,8865% от капитала на посочената банка.  
 „Доверие – инвест“ ЕАД получи писмо от Съвета по конкуренцията в Република 
Молдова, с което беше констатирано, че сделката за придобиването на горепосоченото 
акционерно участие не попада в кръга на сделките, за които се изисква предварително 
разрешение от Съвета.  
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 Подписването на предварителния договор с Правителството на Република Молдова 
чрез молдовската Агенцията за държавна собственост дава началото на процедура, в която 
„Доверие – инвест“ ЕАД е оправомощено да участва в публичен търг за закупуване на 
пакет акции от капитала „Moldindconbank” S.A в размер  на 3 173 751 (три милиона сто 
седемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и един) броя акции или 63,8865% от 
капитала на B.C. „Moldindconbank” S.A. с начална цена 239,5 молдовски леи за един 
брой акция или обща стойност на сделката 760 113 364,50 молдовски леи или 76 614 349  
лева, към настоящия курс на молдовската лея, като към тази цена ще бъдат прибавени и 
разходите по придобиването на акциите.  
 
 
19 февруари 2019 г. 
 

Предоставен депозит от дъщерно дружество 
 

На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на 
15.02.2019 г. от “Доверие Капитал” АД, ЕИК: 130362127  – дъщерно дружество на 
“Доверие Обединен Холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 1,800,000 (един милион и 
осемстотин хиляди) лева, срок  2 (две) години, годишна фиксирана лихва 0.6% (нула цяло 
и шест десети процента). 
 
 
19 февруари 2019 г. 
 

Покупка на акции от капитала на „Доверие капитал“ АД 
 
Уведомяваме Ви, че на 19.02.2019 г. “Доверие – обединен холдинг“ АД, ЕИК 

121575489, придоби 1,800 броя акции от капитала на “Доверие капитал”АД, ЕИК 
130362127, представляващи 22.50% от капитала на дружеството. След придобиването 
участието на  група “Доверие“  в капитала на “Доверие капитал”АД АД е  100 %. 

 
 
 
 
22 февруари 2019 г. 

Представен междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.  
 
 
06 март 2019 г. 
 

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент  ЕС 596/2014.   
 

Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от 
„Телсо“ АД.  Обобщена информация: придобиване на 38 003 броя акции от капитала на 
„Доверие - обединен холдинг“ АД, цена 2.6900 BGN.  Дата на сделката 28.02.2019 г.  
Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 
 
 

Уведомление по чл.3, ал.1, т.26, буква „г“ на Регламент  ЕС 596/2014.   
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Постъпило уведомление по чл.3, ал.1, т.26, б. „г“ на Регламент  ЕС 596/2014 от 
„Телекомплект“ АД за придобиване на 50 броя акции от капитала на „Доверие - обединен 
холдинг“ АД, цена 2.6800 BGN.  Дата на сделката 05.03.2019 г.  
Място на сключване на сделката – БФБ София АД. 
 
14 март 2019 г. 
 
Представен годишен финансов отчет 2018 г. 
 
 
18 март 2019 г. 
 

На 18.03.2019 г., дъщерното дружество на “Доверие – обединен холдинг” АД, 
„Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 205426924, спечели на публичния търг, проведен на 
регулирания пазар на Молдовската фондова борса, с предмет продажбата на 3 173 751 броя 
акции или 63,8865% от капитала на B.C. „Moldindconbank” S.A. – банка, регистрирана и 
действаща в Република Молдова. „Доверие – инвест“ ЕАД и Правителството на Република 
Молдова, чрез Агенцията за държавна собственост на Молдова, сключиха договор за 
покупко-продажбата на  3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на B.C. 
„Moldindconbank” S.A. 
 В следващите дни ще бъде приключен сетълмeнтът на сделката, с което ще бъде 
окончателно завършено придобиването на акциите. 
 
 
22 март 2019 г. 
 

На 22.03.2019 г. приключи сетълмeнтът на сделката, сключена от дъщерното 
дружество на “Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК 
205426924, с предмет придобиването на 3 173 751 броя акции или 63,8865% от капитала на 
B.C. „Moldindconbank” S.A. – банка, регистрирана и действаща в Република Молдова. 
 B.C. „Moldindconbank” S.A. е една от водещите банкови институции на молдовския 
пазар. Към 31.12.2018 г. активите на банката са в приблизителен размер 1 667 590 000 лева. 
Амбициите на ръководствата на “Доверие – обединен холдинг” АД и „Доверие – инвест“ 
ЕАД са свързани с развитието и модернизирането на банката и затвърждаване на нейните 
отлични пазарни позиции. 
 
 
 
 
 
 

 
      Николина Попова 
      Директор за връзки с инвеститорите 
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