
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допълнителна информация 
 
 

по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба №2/12.08.2016г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на  чл.33, ал.1, т.6 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 

консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 31 декември 2019г. 
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1. В предварителния консолидиран финансов отчет, приключващ на 31 декември 2019г. 

няма промяна на счетоводната политика. Във връзка с прилагане на МСФО 16 

„Лизинг“, считано от 01 януари 2019г. са добавени възприетите от 

дружеството/групата политики, подробно описани в приложение 2.1. „База за 

съставяне на финансовия отчет“ .  

2. През отчетното тримесечие групата не е извършило/а сделки по придобиване и/или 

продажба на акции и дялове. В тримесечието е установен контрол върху 

„Moldindconbank” S.A. при следните обстоятелства: 

На 18 март 2019 г. е сключен окончателен договор между „Доверие - инвест“ ЕАД и 

правителството на Република Молдова. В резултат на това „Доверие - инвест“ ЕАД, 

дъщерно дружество на „Доверие - обединен холдинг“ АД, е придобило 63,89% от капитала 

на BC „Moldindconbank“ SA – Молдова чрез публичен търг на цена от 240,74 молдовски леи 

за акция или 764 048 815,74 молдовски леи за 3 173 751 акции. Сделката се предхожда от 

одобрение от Националната банка на 22 януари 2019 г. за придобиването на тези акции. 

Към горепосочената дата „Доверие - инвест“ ЕАД има право да участва в решения на 

Общото събрание на акционерите с до 25% от притежаваните акции. Следователно 

Дружеството няма пълна власт върху предприятието, в което е инвестирано, за да влияе 

върху размера на приходите на инвеститора, нито има власт върху предприятието, в което е 

инвестирано, за да прокарва преки решения, тъй като то няма мажоритарното право на глас в 

Общите събрания. Ограничението е било валидно, докато бъде направена тръжна оферта. 

На 19 юни 2019 г. задължителното по закон предлагане на акции на търг е било успешно 

приключено, в резултат на което „Доверие – Инвест“ ЕАД е придобило още 13,73% от 

капитала на BC Moldindconbank SA. И така, общият акционерен дял на „Доверие - инвест“ 

ЕАД е бил 77,62%. Акциите са били придобити на цена от 240,74 молдовски леи всяка, 

съответно за 682 312 акции – 164 259 790,88 молдовски леи. Съгласно гореизложеното, 

предишното ограничение, с което се ограничава правото на участие в решенията на Общото 

събрание на акционерите с до 25% е премахнато, тъй като търгът е официален. 

На 28 юни 2019 г. е било проведено общо събрание на BC Moldindconbank S.A., на което 

е избран нов Съвет на директорите – управителният орган на Банката по предложение на 

акционерите. Съгласно законодателството на Република Молдова, членовете на Съвета на 

директорите – управителният орган на Банката трябва да бъдат одобрени от НБМ. След 

одобряването и започването на работата на новия Съвет на директорите – управителният 

орган на Банката той избира нов изпълнителен орган на Банката, който също трябва да бъде 

одобрен от Националната банка на Молдова. 

На 29 ноември 2019 г. е одобрен от НБМ новият Съвет на директорите на B.C. 

Moldindconbank S.A., състоящ се от петима членове, избрани на Общото събрание на B.C. 
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Moldindconbank S.A., проведено на 28 юни 2019 г. Четирима от членовете са предложени от 

„Доверие - инвест” ЕАД, а именно: Николай Николов, Жан-Мари Гаел, Жерар дю Брей дьо 

Понбриан Гислен, Таджид Хосейн Басуния и Николаос Барлагианис. Г-жа Ана Спъйну е 

предложена от миноритарните акционери на B.C. Moldindconbank S.A. Всички членове на 

Съвета на директорите са избрани с гласове на мажоритарния акционер. Съветът на 

директорите е управителният орган на банката, който има надзорна и мониторингова роля в 

процеса на вземане на управленски решения, като отговаря за цялостната дейност на банката. 

Изпълнителният орган на банката отговаря за управлението на дейността на банката, в 

съответствие със стратегията на банката и рамката за управление на бизнеса, одобрена от 

Съвета на директорите. Решението на НБМ влиза в сила на 02 декември 2019г. 

Считано от тази дата „Доверие - инвест“ ЕАД: 

• има контрол върху мажоритарния акционерен дял в B.C Moldindconbank S.A.; 

• има контрол върху решенията, взети от Съвета на директорите. 

Като се има предвид горепосоченото, разпоредбите, които следват по-долу, са изпълнени по 

отношение на МСФО 10: 

а) власт върху предприятието, в което е инвестирано; 

б) експозиция или права на променливи приходи от участието си в предприятието, в 

което е инвестирано;  

в) възможността да използва властта си върху предприятието, в което е инвестирано, за 

да повлияе на размера на приходите на инвеститора. 

 

3. Към 31 декември 2019г. не са публикувани официални прогнози за резултатите от 

текущата година. 

4. Акционери с над 5% от капитала на холдинга към датата на финансовия отчет са : 

Акционери, притежаващи акции над 5%  Брой акции %    от капитала
   
 
Софарма АД  4,679,790 24,98
Телекомплект АД 1,671,294 8,92

   
 

5. Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Управителния и 

Надзорния съвет към  31 декември 2019г. 

a. Радосвет Крумов Радев       –   не притежава 

b. Иван Огнянов Донев             – не притежава  

c. Венцислав Симеонов Стоев – 26,277 бр. (без изменение) 

d. Александър Христов           -  не притежава 

e. Анна Иванова Павлова        -   не притежава 

f. Мина Николова Ангелова    – не притежава  
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6. Доверие Обединен холдинг АД няма висящи съдебни, административни или 

арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 

10% от собствения му капитал. 

  

7. Информация за отпуснати заеми, предоставени гаранции и поети задължения от 

Доверие Обединен холдинг АД, и дъщерните му дружества. 

 
Към 31.12.2019г. Групата е предоставила заеми към свързани и несвързани 

лица (неподлежащи на консолидация) /заедно с натрупаните лихви/ в размер на 

901,209 хил.лв., в това число от лицензирана банкова дейност: 898,501 хил.лв., от 

небанковата дейност на групата, отпуснатите заеми към български юридически лица, 

при условията на пазарни лихвени равнища са в размер на 2,708 хил.лв., от които с 

падеж до една година са в размер на 2,698 хил.лв., останалата сума в размер на 10 

хил.лв. са вземания при договорени падежи максимум до 2023 г. 

 

  
Предварителният консолидиран финансов отчет, приключващ на 31 декември 2019г.  е 
одобрен за публикуване на 27 февруари 2020 година от: 

  
Анна Павлова Александър Христов 
Председател на УС Изпълнителен директор 
  
  
  
Мина Николова - Ангелова   
Член на УС  
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