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ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ”
АД
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОТ
„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК
121575489, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар
Станчев“ № 5, офис – сграда А, ет. 7,
представлявано
от
изпълнителния
директор
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че Изпълнителният съвет на
Националната банка на Молдова реши единодушно да преустанови надзорния режим,
осъществяван над BC „Moldindconbank” S.A. Решението е взето на 10.02.2020 г.
Заедно с него, е взето и решение, с което е одобрен Управителнен съвет на BC
„Moldindconbank” S.A. с членове: г-н Николай Борисов Борисов – председател; г-н
Victor Cibotaru – първи зам. – председател и г-жа Пенка Петкова Кратунова – зам. –
председател. Тримата са назначени на посочените позиции единодушно с решение на
Борда (Надзорния съвет) на BC „Moldindconbank” S.A., взето на 19.12.2019 г. Така,
считано от 11.02.2020 г., банката има напълно функциониращ Управителен съвет в
посочения състав.
Следва кратко представяне на горепосочените членове:
1. Николай Борисов Борисов е български гражданин. Завършил е висшето си
образование в Университета за национално и световно стопанство в България,
специалност „Финанси“. Владее български език (майчин), английски, руски и
румънски езици. Притежава богат професионален опит като изпълнителен директор и
прокурист на „БАНКА ДСК“ ЕАД, член на Надзорния съвет на „ДСК Лизинг“ АД,
председател и член на Управителния съвет на „ПОК ДСК Родина“ АД, председател и
член на Съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД. През последните
години се занимава с консултантска дейност в сектор банки и финанси.
2. Г-н Виктор Чиботару (Victor Cibotaru) е молдовски гражданин. Завършил е
висшето си образование в Държавния университет на Молдова, специалност
„Икономика“ Г-н Чиботару е експерт с повече от 30 години опит във финансовия и
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банков сектор на Република Молдова. Заемал е различни ръководни позиции в B.C.
Moldindconbank S.A., като в периода от 2016 г. до настоящия момент е бил
последователно заместник-председател, първи заместник-председател и председател
на Управителния съвет на банката. От 2006 до 2009 г. е бил първи заместникгуверньор на Националната банка на Молдова. Заемал е множество ръководни
позиции в дружества от частния сектор и в държавни учреждения, включително
Министерство на финансите на Република Молдова.
3. Пенка Петкова Кратунова е българска гражданка. Завършила е висшето си
образование в Икономически университет – Варна със специалност „Икономист по
промишлеността“. Владее български (майчин), английски и руски езици. Притежава
богат професионален опит като член на управителния съвет на Българска народна
банка, член и председател на съвета на директорите на „Централен депозитар“ АД,
прокурист на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, директор продажби и клонова мрежа на
„УниКредит Булбанк“ АД, както и регионален директор за София на „Хебросбанк“ АД
и „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД.
Прилагаме линк към новината на Националната банка на Молдова:
http://www.bnm.md/en/content/national-bank-lifted-early-intervention-regime-bcmoldindconbank-sa
Дата: 11.02.2020 г.

