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 март 2020г.
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1. В междинния консолидиран финансов отчет, приключващ на 31 март 2020г. няма
промяна на счетоводната политика.
2. През отчетното тримесечие групата не е извършило/а сделки по придобиване и/или
продажба на акции и дялове.

3. Към 31 март 2020г. 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
Телекомплект АД

4,679,790
1,671,294

24,98
8,92

5. Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Управителния и
Надзорния съвет към 31 март 2020г.
a. Радосвет Крумов Радев
b. Иван Огнянов Донев

– не притежава
– 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

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 31.03.2020г. Групата е предоставила заеми към свързани и несвързани
лица (неподлежащи на консолидация) /заедно с натрупаните лихви/ в размер на
741,258 хил.лв., в това число от лицензирана банкова дейност: 740,254 хил.лв., от
небанковата дейност на групата, отпуснатите заеми към български юридически лица,
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при условията на пазарни лихвени равнища са в размер на 1,004 хил.лв., всичките с
падеж до една година.

Междинният консолидиран финансов отчет, приключващ на 31 март 2020г. е одобрен за
публикуване на 11 май 2020 година от:

Анна Павлова
Председател на УС

Александър Христов
Изпълнителен директор

Мина Николова - Ангелова
Член на УС
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