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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. - 30.06.2019 г. „Доверие - обединен холдинг“ АД
публикувал следната вътрешна информация:

е

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.
19 април 2019 г.
Представен междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.
22 април 2019 г.
Представен годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г.
10 май 2019 г.
Предоставен депозит от дъщерно дружество
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На основание чл.114, ал.13 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за предоставен депозит на
09.05.2019 г. от “Индустриален холдинг Доверие” АД, ЕИК: 121683066 – дъщерно
дружество на “Доверие - обединен холдинг” АД, ЕИК 121575489 в размер на 3,919,352.80
(три милиона деветстотин и деветнадесет хиляди триста петдесет и два 0.80) лева, срок 2
(две) години, годишна фиксирана лихва 0.6% (нула цяло и шест десети процента).
20 май 2019 г.
Представен междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019 г.

29 май 2019 г.
На 29.05.2019 г., в съответствие с молдовското законодателство, дъщерното
дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, „Доверие – инвест“ ЕАД, ЕИК
205426924, отправи задължително търгово предложение за изкупуване на акциите на
миноритарните акционери в дъщерното му дружество B.C. „Moldindconbank” S.A., а
именно: 1,770,906 обикновени поименни акции от клас I издадени от B.C.
„Moldindconbank” S.A., на цена от 240.74 молдовски леи за 1 акция, с продължителност на
търговото предлагане 14 дни. Одобреният от молдовската Национална комисия за
финансовите пазари проспект за задължително търгово предложение беше надлежно
публикуван в официалния вестник на Молдовската фондова борса – „Capital Market”.

17 юни 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
„Донев инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие
Обединен Холдинг АД както следва:
Обобщена информация: придобиване на 5000 броя акции от капитала на „Доверие обединен холдинг“ АД, цена 2.85 BGN. Дата на сделката 14.06.2019 г.
Място на сключване на сделката – БФБ София АД.

18 юни 2019 г.
Във връзка с проведеното на 18 юни 2019 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 2018г.;
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- Прие неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2018 г.;
- Прие доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на
неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
- Прие доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на
управителния и надзорния съвет за 2018 г.
- Общото събрание на акционерите прие загубата за финансовата 2018 г. в размер
на 1 891 619,04 (един милион осемстотин деветдесет и една хиляди шестстотин и
деветнадесет лева и четири стотинки) и загубата за предходни отчетни периоди в резултат
на първо прилагане на МСФО 9 „Финансови инструменти“ в размер на 446 060
(четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестдесет лева) да се покрият както следва:
44 606,10 лв. (четиридесет и четири хиляди шестстотин и шест лева и десет стотинки) от
неразпределена печалба от минали години от данъчни временни раз лики, 31 472,71
(тридесет и една хиляди четиристотин седемдесет и два лева и седемдесет и една стотинки)
от неразпределена печалба от минали години от преоценъчен резерв и 2 261 600,23 (два
милиона двеста шестдесет и една хиляди и шестстотин лева двадесет и три стотинки) от
Фонд „Премии от емисия акции”.
- Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на
Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.
- Прие решение за избор на регистриран одитор за 2019 г., а именно
специализирано одиторско предприятие “ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД;
-

Прие отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018

-

Прие отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

г.;

- Прие решение за промяна в състава на Одитния комитет. Общото събрание на
акционерите освободи Николай Борисов като член на Одитния комитет и на негово място
избра Елена Големанова.

Известие
относно резултатите от офертата за задължително придобиване по отношение на акциите,
емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА [BC „Moldindconbank“ S.A.]
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ДО

TO

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ
“НАДЗОР
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

FINANCIAL SUPERVISORY COMMISSION
OF
THE
INVESTMENT
НА SUPERVISION
ACTIVITIES DIVISION
BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ
THE PUBLIC
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
УВЕДОМЛЕНИЕ

ANNOUNCEMENT

ОТ

FROM

“Доверие – обединен холдинг” АД, ЕИК
121575489, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. Дианабад, ул.
„Лъчезар Станчев“ №5, офис - сграда А, ет.7,
представлявано от Александър Георгиев
Христов – изпълнителен директор

“Doverie – Obedinen Holding” J.S.C., UIC
121575489, having its seat and registered address
at Sofia, Izgrev District, Dianabad Residential
Quarter, 5 Lachezar Stanchev Street, SBT
building A, 7th floor, represented by Alexandre
Gueorguiev Hristov – Executive Director

Известие
относно резултатите от офертата за
задължително придобиване по отношение на
акциите, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“
СА [BC „Moldindconbank“ S.A.]

Avizul
privind rezultatele ofertei de preluare obligatorie
în privinţa acţiunilor emise de BC
„Moldindconbank” S.A.

1. Вид
на
предложението
за
придобиване: Предложение за задължително
придобиване
2. Период
на
осъществяване
на
предложението за придобиване: Предложението
за задължително придобиване беше валидно в
период от 14 календарни дена от 29.05.2019 г. до
11.06.2019 г.

1. Tipul ofertei de preluare: Oferta de
preluare obligatorie
2. Perioada de derulare a ofertei de
preluare: Oferta de preluare obligatorie a fost
valabilă pentru perioada de 14 zile calendaristice şi a
fost cuprinsă între 29.05.2019 şi 11.06.2019

3. Numărul şi data hotărârii C.N.P.F.
3. Номер и дата на решението на
privind aprobarea prospectului ofertei de
Националната комисия за финансовите пазари
preluare: 20/2 din 20.05.2019
[CNPF], за одобрение на проспекта за
4. Datele de identificare ale ofertantului:
предложението за придобиване: 20/2 от
„DOVERIE-INVEST”
J.S.C., cu sediul Bulgaria, or.
20.05.2019 г.
Sofia 1756, regiunea Sofia (capitală); comuna
4. Данни
за
идентификация
на
Stolicina, sectorul Izgrev, c.r. ”Dianabad”, str.
страната,
отправяща
предложението:
Lacezar Stancev, nr.5, bl. A, et.7. IDNO 205426924
„ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ“ ЕАД, със седалище в
5. Persoanele care acţionează în mod
България, гр. София 1756, област София-град;
Община Столична, р-н „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, concertat cu ofertantul: nu există.

7

Доверие - обединен холдинг АД
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, бл. A, ет. 7, ЕИК
205426924

6. Datele de identificare a emitentului
valorilor mobiliare care au făcut obiectul ofertei
5. Лица, действащи съгласувано със de preluare: BC “Moldindconbank” S.A., cu sediul
страната, отправяща предложението: няма Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Armenească,
38, IDNO 1002600028096
такива
7. Deţinerea de valori mobiliare a
ofertantului anterior iniţierii ofertei de preluare,
precum şi procentul reprezentat de acesta:
„DOVERIE-INVEST” J.S.C. anterior iniţierii Ofertei
a deţinut 3,173,751 de acţiuni ordinare nominative de
clasa I emise de BC „Moldindconbank” S.A. (codul
ISIN MD14MICB1008), cu valoarea nominală de
100.00 lei fiecare, ceea ce constituie 63,89% din
7. Притежавани ценни книжа от
capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A.
страната, отправяща предложението, преди
отправянето му, както и дял на същите,
8. Datele
de
identificare
ale
изразен в проценти: „ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ“ ЕАД intermediarului ofertei: BC „Moldindconbank”
преди да отправи предложението притежава S.A., adresa sediului mun.Chişinău, str.Armenească,
3 173 751 обикновени акции от клас I, емитирани 38, IDNO 1002600028096, care deţine Licenţa de
от
ТБ
„Молдиндконбанк“
СА
[BC societate de investiţii de categoria „C”, Seria CNPF
„Moldindconbank“
S.A.]
(код
ISIN: nr.000814 din “15” martie 2015, eliberată de către
MD14MICB1008), с номинална стойност от Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe termen
100,00 леи всяка, които общо представляват nelimitat.
63,89 % от капитала ТБ „Молдиндконбанк“ СА
9. Locul de derulare a ofertei de preluare
[BC „Moldindconbank“ S.A.].
(identificarea
pieţei
reglementate):
Piaţa
8. Идентификационни
данни
на reglementată a SA „Bursa de Valori a Moldovei”
посредника
на
предложението:
ТБ
10. Numărul de valori mobiliare care au
„Молдиндконбанк“ СА [BC „Moldindconbank“
făcut obiectul ofertei de preluare, precum şi
S.A.], адрес на централата гр. Кишинев,
procentul reprezentat de acestea din numărul
ул. „Арменеаска“
№38
[mun.Chişinău,
total de valori mobiliare din aceeaşi clasă: 682,312
str.Armenească, 38], ЕИК 1002600028096, която
de acţiuni, ceea ce reprezintă 13.73% din numărul
притежава лиценз за инвестиционното дружество
total de acţiuni emise de BC „Moldindconbank” S.A.
от категория „C“, серия на CNPF №000814 от 15
11. Preţul valorilor mobiliare în cadrul
март 2015 г., издаден от Националната комисия за
ofertei:
240.74 lei per 1 acţiune
финансовите пазари за неопределено време.

6. Идентификационни
данни
на
емитента на ценните книжа, които са били
предмет на предложението за придобиване: ТБ
„Молдиндконбанк“ СА [BC „Moldindconbank“
S.A.], със седалище в Република Молдова, гр.
Кишинев, ул. „Арменеаска“ №38 [mun.Chişinău,
str.Armenească, 38], ЕИК 1002600028096

12. Numărul de valori mobiliare propuse
spre vânzare şi efectiv achiziţionate în cadrul
ofertei de preluare, precum şi procentul
reprezentat de acestea din numărul total de valori
mobiliare din aceeaşi clasă: au fost propuse spre
vânzare 682,312 de acţiuni, ceea ce constituie
10. Брой на ценните книжа, които са
13.73% din totalul acţiunilor emise; sunt efectiv
били
предмет
на
предложението
за
achiziţionate de către Ofertant 682,312 de acţiuni,
придобиване,
и
процентът,
който
те
ceea ce constituie 13.73% din totalul acţiunilor emise
съставляват от общия брой ценни книжа от
13. Suma totală plătită pentru valorile
същия клас: 682 312 акции, представляващи
13,73 % от общия брой акции, емитирани от ТБ mobiliare achiziţionate în cadrul ofertei de
„Молдиндконбанк“ СА [BC „Moldindconbank“ preluare: 164,259,790.88 lei
S.A.].
14. Deţinerea de valori mobiliare ale
9. Място
на
осъществяване
на
предложението
за
придобиване
(идентификация на регулирания пазар):
Регулираният пазар на „Молдовска фондова
борса“ СА [SA „Bursa de Valori a Moldovei“]
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ofertantului, în valoare absolută şi relativă, după
11. Цена на ценните книжа в рамките на
derularea ofertei
de preluare: 3,856,063 de
предложението: 240,74 леи на 1 акция
acţiuni, ceea ce constituie 77.62% din totalul
12. Брой на ценните книжа, предложени acţiunilor emise de BC „Moldindconbank” S.A.
за продажба и действително закупени в
рамките на предложението за придобиване, Ofertantul: „DOVERIE-INVEST” J.S.C..
както и процентът, който те съставляват от
общия брой ценни книжа от същия клас: за
продажба бяха предложени 682 312 акции,
представляващи 13,73 % от всички емитирани
акции;
реално
от
страната,
отправяща
предложението, са закупени 682 312 акции,
представляващи 13,73% от всички емитирани
акции
13. Обща сума, платена за ценните
книжа, закупени в рамките на предложението
за придобиване: 164 259 790,88 леи
14. Притежавани ценни книжа от
страната,
отправила
предложението,
в
абсолютна и относителна стойност, след като
предложението за придобиване е завършено:
3 856 063 акции, представляващи 77,62 % от
всички
акции,
емитирани
от
ТБ
„Молдиндконбанк“ СА [BC „Moldindconbank“
S.A.].
Оферент: „ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ“ ЕАД
Дата / Date: 18.06.2019
С уважение / Cu respect:
_________________
Александър Христов / Alexandre Hristov
Изпълнителен директор / Director executiv
21 юни 2019 г.
Публикуване на протокол от редовното общо събрание на акционерите.

27 юни 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 „Донев
инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие
Обединен Холдинг АД както следва:
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Обобщена информация: придобиване на 2955 броя акции от капитала на „Доверие обединен холдинг“ АД, цена 2.96 BGN. Дата на сделката 26.06.2019 г.
Място на сключване на сделката – БФБ София АД.

01 юли 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 „Донев
инвестмънтс холдинг“ АД за сключване на сделки с акции от капитала на Доверие
Обединен Холдинг АД както следва:
Обобщена информация: придобиване на 3160 броя акции от капитала на „Доверие обединен холдинг“ АД, цена 2.980 BGN. Дата на сделката 27.06.2019 г.
Място на сключване на сделката – БФБ София АД.

15 юли 2019 г.
Представен междинен неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.

Николина Попова
Директор за връзки с инвеститорите
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