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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 (Регламент относно пазарната 

злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и 

директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (Регламент (ЕС) № 

596/2014) за обстоятелствата, настъпили през периода  

01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. 
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„Доверие – обединен холдинг“ АД разкрива вътрешна информация за дружеството на 

Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността чрез системите 

Е-Регистър и EXTRI. Публикуваната информация е достъпна на интернет страницата на КФН: 

www.fsc.bg, на електронната медия на „Българска фондова борса“ АД: www.x3news.com, както и 

на уебсайта на дружеството: www.doverie.bg. 

За периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. „Доверие – обединен холдинг“ АД е разкрило 

следната вътрешна информация: 

 

15 януари 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

На 15.01.2021 г. „Доверие – обединен холдинг“ АД проведе извънредно общо събрание на 

акционерите, на което беше взето решение за изменение на Устава на дружеството. Решението 

овластява Управителния съвет да увеличава капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД до 100 

млн. лв. за период до 5 години от вписване на изменението. Предвидена е възможност за 

провеждане на общо събрание на акционерите чрез използване на електронни средства и чрез 

кореспонденция, като съответните правила за гласуване се приемат от Управителния съвет. 

Независимо от предвидените в Устава възможности, Управителният съвет определя начина на 

провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване правото на глас за всяко 

отделно заседание на общото събрание. В допълнение, Управителният съвет се овластява да 

приема правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник. 

 

19 януари 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи протокола от извънредното общо събрание на 

акционерите, проведено на 15.01.2021 г. 

 

29 януари 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД оповести междинен неконсолидиран финансов отчет към 

31.12.2020 г.  

 

5 февруари 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014  

Дружеството представи уведомление от „Дарик холдинг“ АД за придобиване на 9 930 броя 

акции от капитала на „Доверие - обединен холдинг“ АД на цена от 3.23 BGN. Датата на сделката е 

21.12.2020 г., а мястото на сключване е „Българска фондова борса“ АД. 

 

26 февруари 2021 г. 

Предоставен депозит от дъщерно дружество 

На основание чл. 114, ал. 13 от ЗППЦК дружеството уведоми за предоставен на 25.02.2021 г. 

депозит от „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие застрахователно акционерно 

http://www.fsc.bg/
http://www.x3news.com/
http://www.doverie.bg/
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дружество“ АД, ЕИК: 121911566 – дъщерно дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД, 

ЕИК: 121575489, в размер на 300 000 (триста хиляди) лева, със срок 30.07.2021 г. и годишна 

фиксирана лихва от 0.6% (нула цяло и шест десети процента). 

 

26 февруари 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД оповести междинен консолидиран финансов отчет към 

31.12.2020 г.  

 

9 март 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

На свое заседание на 09.03.2021 г. Управителният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ 

АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на 

чл. 112 и сл. от ЗППЦК. Управителният съвет увеличава капитала на „Доверие – обединен 

холдинг“ АД от 18 736 099 лв., разпределен в 18 736 099 броя обикновени поименни безналични 

акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев, до 21 500 000 лв., чрез 

издаване на нови 2 763 901 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 

1 лев и емисионна стойност от 4.20 лева за акция. 

 

26 март 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД оповести годишен финансов отчет за 2020 г. 

 

31 март 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

На 29.03.2021 г. дъщерното дружество на „Доверие – обединен холдинг” АД – „Доверие – 

инвест“ ЕАД, ЕИК: 205426924, придоби 4 851 броя акции или 0.0976% от капитала на BC 

“Moldindconbank” S.A. След сключването на посочената сделка общият дял на дружеството в 

капитала на банката е 77.7276%. 

  

9 април 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира, че на основание чл. 116г от ЗППЦК, считано 

от 08.04.2021 г. на длъжност директор за връзки с инвеститорите в дружеството е назначена Ваня 

Нейчева Атанасова.  

 

13 април 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи уведомление за промяна в състава на 

Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД, вписана в Търговския регистър под № 

20210412144550, както следва: Надзорният съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД 

освобождава като член на Управителния съвет на дружеството г-жа Мина Тенчева Николова-

Ангелова и избира на нейно място г-н Христо Георгиев Христов. 

 

29 април 2021 г. 
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„Доверие – обединен холдинг“ АД оповести междинен неконсолидиран финансов отчет към 

31.03.2021 г.  

 

29 април 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД оповести годишен консолидиран финансов отчет за 2020 

г.  

 

11 май 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи покана и материали за свикване на редовно 

общо събрание на акционерите на 15.06.2021 г.  

 

13 май 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014  

„Доверие – обединен холдинг” АД уведоми, че на 12.05.2021 г. се е разпоредило с 

квалифицираното си участие в „Застрахователна компания Медико – 21“ АД. На същата дата 

дъщерните му дружества „Доверие – капитал“ АД и „Хидроизомат“ АД са прехвърлили 

притежаваните от тях участия в капитала на „Новоселска гъмза“ АД. В резултат на сключените 

сделки към датата на уведомлението „Доверие – обединен холдинг” АД няма пряко или непряко 

участие в капитала на „Застрахователна компания Медико – 21“ АД и „Новоселска гъмза“ АД. 

 

21 май 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014  

Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за извършена сделка с акции от 

капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 21.05.2021 г. – залог на 147 067 броя акции на 

цена от 1,00 лв. 

 

28 май 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за корекция (оттегляне) на предходно 

уведомление относно сделка от 21.05.2021 г. 

 

31 май 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД оповести междинен консолидиран финансов отчет към 

31.03.2021 г.  

 

4 юни 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014  
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Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за извършена сделка с акции от 

капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 03.06.2021 г. – залог на 140 000 броя акции на 

цена от 1,00 лв. 

 

10 юни 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършена 

сделка с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 09.06.2021 г. – придобиване на 

424 броя акции на цена от 5,16 лв. 

 

15 юни 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

На 15.06.2021 г. Доверие – обединен холдинг“ АД проведе редовно общо събрание на 

акционерите, на което бяха взети следните решения: 

1. Приемане на неконсолидирания и консолидирания доклад на Управителния съвет за 

дейността на дружеството през 2020 г.;  

2. Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на 

дружеството за 2020 г.;  

3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на 

неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.; 

4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на 

Управителния и Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг” АД за 2020 г.; 

5. Вземане на решение за формиране на допълнителни резерви на дружеството с печалбата, 

реализирана през 2020 г. в размер на 1 965 718,29 (един милион деветстотин шестдесет и пет 

хиляди седемстотин и осемнадесет лева и двадесет и девет стотинки) лв.; 

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на 

„Доверие – обединен холдинг“ АД за дейността им през 2020 г.; 

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на 

дружеството за 2021 г. – специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД, 

ЕИК: 121871342; 

8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; 

9. Приемане на отчета на Одитния комитет към „Доверие – обединен холдинг“ АД за 2020 г. 

 

18 юни 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи протокола от редовното общо събрание на 

акционерите, проведено на 15.01.2021 г. 

 

23 юни 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведоми, че на 23.06.2021 г. на интернет страницата на 

BC „Moldindconbank“ S.A. беше публикуван дневният ред на общото събрание на акционерите на 

банката. Събранието е насрочено на 26.07.2021 г. и има следния дневен ред: 

1. Годишен финансов отчет на Банката за 2020 г. 
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2. Годишен доклад на Надзорния съвет на Банката за 2020 г. 

3. Разпределение на дивиденти. 

4. Промени в Устава на BC „Moldindconbank“ S.A. 

5. Одобрение на одиторското дружество, което ще предостави задължителните одиторски и 

свързани с тях услуги и определяне размера на възнаграждението за тези услуги.  

В допълнение, беше разяснена процедурата, по която ще се проведе общото събрание на 

акционерите на банката: поканата за общото събрание се получава не по-късно от 30 дни преди 

датата, за която е насрочено събранието (т.е. не по-късно от 26.06.2021 г.); материалите ще бъдат 

на разположение на акционерите 10 (десет) дни преди събранието (от 16.07.2021 г.), а самото 

общо събрание ще бъде проведено чрез кореспонденция. 

 

24 юни 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършена 

сделка с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 22.06.2021 г. – придобиване на 

2 000 броя акции на цена от 6,00 лв. 

 

25 юни 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършени 

сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 23.06.2021 г. – придобиване 

на 1 397 броя акции на цена от 6,41 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършени 

сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 24.06.2021 г. – придобиване 

на 5 710 броя акции на цена от 6,88 лв. 

 

28 юни 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършени 

сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 25.06.2021 г. – придобиване 

на 500 броя акции на цена от 6,90 лв. 

 

1 юли 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършена 

сделка с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 29.06.2021 г. – придобиване на 

150 броя акции на цена от 6,74 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 
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Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършени 

сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 30.06.2021 г. – придобиване 

на 410 броя акции на цена от 6,83 лв. 

 

13 юли 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведоми, че с Решение № 487-Е от 13.07.2021 г. 

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспект за първично публично предлагане на 

емисия в размер до 2 763 901 (два милиона седемстотин шестдесет и три хиляди деветстотин и 

един) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с 

номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност 4,20 (четири лева и двадесет 

стотинки) лева всяка, с ISIN код BG1100038980,  които ще  бъдат  издадени  в  резултат  на  

увеличаване  на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД съгласно решение от 09.03.2021 г. 

на Управителния съвет на дружеството, и вписа посочената емисия акции, предмет на първично 

публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от 

ЗКФН.  

 

16 юли 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира, че на 16.07.2021 г., „Доверие – инвест“ ЕАД 

е получило официално материалите за  редовното общо събрание на акционерите на BC 

“Moldindconbank“ S.A., насрочено за 26.07.2021 г. В материалите са направени конкретни 

предложения за решения по точките от дневния ред, а именно: 

•  По точка 1 „Годишен финансов отчет на Банката за 2020 г.“ предложението за решение е: 

„Запознаване с годишния финансов отчет на Банката за 2020 г.“. 

•  По точка 2 „Годишен доклад на Надзорния съвет на Банката за 2020 г.“ предложението за 

решение е: „Одобряване на годишния доклад на Надзорния съвет на Банката за 2020 г.“. 

•  По точка 3 „Разпределяне на дивиденти“ предложението за решение е: 

„1. Одобряване на изплащането на дивиденти на притежателите на инструменти от 

собствения капитал на Банката в размер на 55,70 молдовски леи (MDL) за една акция в 

обращение, в общ размер на 275 417 394,90 MDL от нетната печалба за 2019 г. и 2020 г., 

както следва: 

1.1. Сумата от 233 238 731,05 MDL ще бъде разпределена за изплащане на дивиденти от 

нетната печалба за 2019 г. (сумата представлява 34,38% от нетната печалба за 2019 г. в 

размер на 678 412 932 MDL); 

1.2. Сумата от 42 178 663,85 MDL ще бъде разпределена за изплащане на дивиденти от 

нетната печалба за 2020 г. (сумата представлява 9,76% от нетната печалба за 2020 г. в 

размер 432 191 750 MDL). 

2. Изплащането на дивиденти във връзка с взетото решение ще бъде извършено във 

формата на парични средства на лицата, включени в Списъка на акционерите на BC 

“Moldindconbank” S.A., съставен към дата 18.06.2021 г., с измененията, направени след 

датата на съставяне на списъка, но не по-късно от 3 дни преди датата на редовното 

общо събрание на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A. 
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3. Изплащането на дивидентите съгласно взетото решение ще бъде извършено в рамките 

на законоустановения срок.“ 

•  По точка 4 „Промени в Устава на BC “Moldindconbank“ S.A.“ предложението за решение 

е: 

„1. Одобряване на Допълнителния акт, отнасящ се до промените, направени в Държавния 

регистър на юридическите лица и включени в Устава на BC “Moldindconbank“ S.A, 

съгласно приложението. 

2. Промените в Устава на Банката, приети с настоящото решение, влизат в сила в деня 

на тяхната регистрация в Агенцията за публични услуги.“ 

•  По точка 5 „Одобрение на одиторското дружество, което ще предостави задължителните 

одиторски и свързаните с тях услуги, и определяне размера на възнаграждението за тези 

услуги“ предложението за решение е:  

„1. Одобряване на Î.C.S. “Baker Tilly Klitou and Partners” S.R.L. като одиторско 

дружество, което да предостави услугите по задължителен одит на финансовия отчет 

на BC “Moldindconbank“ S.A за 2021 и другите свързани с тях услуги. 

2. Определяне на размер на възнаграждението за услугите, предоставени от 

одиторското дружество Î.C.S. “Baker Tilly Klitou and Partners” S.R.L., съгласно 

приложението.“ 

 

20 юли 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

На основание чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК „Доверие – обединен холдинг“ АД публикува 

съобщение, с което уведоми инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на 

публично предлагане на 2 763 901 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас 

и от същия клас акции като съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна 

стойност от 4,20 лева всяка, съгласно Решение от 09.03.2021 г. на Управителния съвет за 

увеличаване на капитала на дружеството и Проспект за първично публично предлагане на акции 

на дружеството, одобрен с Решение № 487-Е от 13.07.2021 г. на КФН. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведоми за публикуван Проспект за първично публично 

предлагане на емисия акции на дружеството, одобрен с Решение № 487-Е от 13.07.2021 г. на КФН, 

на следните уебсайтове: интернет страницата на „Доверие – обединен холдинг“ АД – раздел 

„Проспекти“, интернет страницата на „София Интернешънъл Секюритиз” АД – раздел „Новини“, 

както и интернет медията x3news.com (информационна платформа, предлагана от „Българска 

Фондова Борса“ АД чрез дъщерното й дружество „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД) – профил на 

„Доверие – обединен холдинг“ АД, раздел „Вътрешна информация“.  

 

28 юли 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

„Доверие – обединен холдинг“ АД информира, че на 28.07.2021 г. „Доверие – инвест“ ЕАД 

бе официално уведомено за резултатите от проведеното на 26.07.2021 г. редовно общо събрание на 

акционерите на BC “Moldindconbank“ S.A. Събранието е проведено чрез кореспонденция, като 

участие в него са взели акционери и техни представители, притежаващи 95,85% от общия брой 

акции с право на глас в обращение. 
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Решенията, приети на заседанието на общото събрание, са както следва:  

1. Приемане за сведение на годишния финансов отчет на Банката за 2020 г. 

2. Одобряване на годишния доклад на Надзорния съвет на Банката за 2020 г. 

3. Одобряване на изплащането на дивиденти на притежателите на инструменти от 

собствения капитал на Банката в размер на 55,70 молдовски леи (MDL) за една акция в обращение, 

в общ размер на 275 417 394,90 MDL от нетната печалба за 2019 г. и 2020 г. Изплащането на 

дивиденти ще се извършва в брой, в рамките на законоустановения срок, на лицата, включени в 

Списъка на акционерите на BC “Moldindconbank” S.A., съставен към 18.06.2021 г., с измененията, 

направени след датата на съставяне на този списък, но не по-късно от 3 дни преди датата на 

проведеното редовно общо събрание на акционерите на Банката. 

4. Одобряване на Допълнителния акт, отнасящ се до промените, направени в Държавния 

регистър на юридическите лица и включени в Устава на BC “Moldindconbank“ S.A. Промените в 

Устава, приети с настоящото решение, влизат в сила от датата на регистрацията им в Агенцията за 

публични услуги. 

5. Одобряване на Î.C.S. “Baker Tilly Klitou and Partners” S.R.L. като одиторско дружество, 

което да предостави услугите по задължителен одит на финансовия отчет на BC “Moldindconbank“ 

S.A за 2021 г. и другите свързани с тях услуги, както и определяне на размера на 

възнаграждението за тези услуги. 

 

30 юли 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД оповести междинен неконсолидиран финансов отчет към 

30.06.2021 г.  

 

3 август 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Дарик холдинг“ АД за извършена сделка с права за 

записване на акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 

03.08.2021 г. – придобиване на 9 930 броя полагащи се права на цена от 0,00 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от Христо Георгиев Христов за извършена сделка с 

права за записване на акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 

03.08.2021 г. – придобиване на 45 броя полагащи се права на цена от 0,00 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Телекомплект“ АД за извършена сделка с права за 

записване на акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 

03.08.2021 г. – придобиване на 1 671 294 броя полагащи се права на цена от 0,00 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършена 

сделка с права за записване на акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен 

холдинг“ АД от 03.08.2021 г. – придобиване на 153 091 броя полагащи се права на цена от 0,00 лв., 

както и уведомление за записване на акции от увеличението от 03.08.2021 г. – придобиване на 

22 583 броя акции на цена от 4,20 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 
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Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за извършена сделка с права за 

записване на акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 

03.08.2021 г. – придобиване на 692 420 броя полагащи се права на цена от 0,00 лв., както и 

уведомление за записване на акции от увеличението от 03.08.2021 г. – придобиване на 102 144 

броя акции на цена от 4,20 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от Болеслав Марков Павлов за извършена сделка с 

права за записване на акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 

03.08.2021 г. – придобиване на 8 000 броя полагащи се права на цена от 0,00 лв. 

 

4 август 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от Венцислав Симеонов Стоев за извършена сделка с 

права за записване на акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 

03.08.2021 г. – придобиване на 26 277 броя полагащи се права на цена от 0,00 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от Венцислав Симеонов Стоев за извършена сделка с 

акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 04.08.2021 г. – 

придобиване на 3 876 броя акции на цена от 4,20 лв. 

 

6 август 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от Болеслав Марков Павлов за извършена сделка с 

права за записване на акции от увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 

05.08.2021 г. – продажба на 8 000 броя права на цена от 0,38 лв. 

 

11 август 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Телекомплект“ АД за извършена сделка с акции от 

увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 10.08.2021 г. –придобиване на 

246 544 броя акции на цена от 4,20 лв. 

 

27 август 2021 г. 

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

На основание чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК „Доверие – обединен холдинг“ АД уведоми за 

успешното приключване на подписката и резултатите от публичното предлагане на акции на 

дружеството, извършено съгласно Проспект, одобрен с Решение № 487-Е от 13.07.2021 г. на КФН 

Подписката започна на 03.08.2021 г. и приключи на 25.08.2021 г., като бяха записани и беше 

изцяло изплатена емисионната стойност на 2 763 756 нови акции от увеличението на капитала на 

дружеството. 
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Акционерите, имащи право на участие в увеличението по силата на собственост на акции, 

както и лицата, закупили права при борсовата им продажба, записаха общо 2 763 756 бр. нови 

акции.  

Емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 11 607 775,20 лева беше 

внесена изцяло по набирателната сметка на „Доверие – обединен холдинг“ АД, открита в „Алианц 

Банк България“ АД. 

Разходите, направени за сметка на дружеството във връзка с публичното предлагане, са в 

общ размер на 149 473,67 лева. 

Емитентът „Доверие – обединен холдинг“ АД и упълномощения инвестиционен посредник 

„София Интернешънъл Секюритиз” АД не са срещали затруднения, не са били налице спорове и 

други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.  

 

30 август 2021 г. 

„Доверие – обединен холдинг“ АД оповести междинен консолидиран финансов отчет към 

30.06.2021 г.  

 

8 септември 2021 г.  

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведоми, че на 08.09.2021 г. в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията е вписано увеличението на капитала на дружеството, извършено чрез 

първично публично предлагане на акции съгласно Проспект, одобрен с Решение № 487-Е от 

13.07.2021 г. на КФН. 

След увеличението капиталът на „Доверие – обединен холдинг“ АД е в размер на 21 499 855 

лв., разпределен в 21 499 855 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и 

номинална стойност от 1 лев за всяка акция. 

 

20 септември 2021 г.  

Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведоми, че с решение на Съвета на директорите на 

„Българска фондова борса“ АД по Протокол № 73/20.09.2021 г. и на основание чл. 33, ал. 8, във 

връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, е допусната до търговия на Сегмент 

акции „Standard” на Основен пазар BSE последващата емисия акции на дружеството. Датата на 

въвеждане за търговия на новите акции е 23.09.2021 г. (четвъртък). 

 

21 септември 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за извършени сделки с акции от 

капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 20.09.2021 г. – придобиване на 5 000 броя акции 

на цена от 6,28 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 
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Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършени 

сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 20.09.2021 г. – разпореждане 

със 191 броя акции на цена от 6,20 лв. 

 

23 септември 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършена 

сделка с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 21.09.2021 г. – разпореждане с 

15 броя акции на цена от 6,26 лв. 

 

24 септември 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършени 

сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 23.09.2021 г. – разпореждане с 

1 968 броя акции на цена от 6,37 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за извършени сделки с акции от 

капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 23.09.2021 г. – придобиване на 40 651 броя 

акции на цена от 6,12 лв. 

 

27 септември 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършени 

сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 24.09.2021 г. – разпореждане с 

8 500 броя акции на цена от 6,74 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за извършени сделки с акции от 

капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 24.09.2021 г. – придобиване на 18 246 броя 

акции на цена от 6,74 лв. 

 

28 септември 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършени 

сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 27.09.2021 г. – разпореждане с 

55 000 броя акции на цена от 7,21 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за извършени сделки с акции от 

капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 27.09.2021 г. – придобиване на 62 130 броя 

акции на цена от 7,17 лв. 

 

29 септември 2021 г. 
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Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършена 

сделка с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 28.09.2021 г. – разпореждане с 

1 000 броя акции на цена от 7,80 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за извършени сделки с акции от 

капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 28.09.2021 г. – придобиване на 18 794 броя 

акции на цена от 7,51 лв. 

 

30 септември 2021 г. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД за извършени 

сделки с акции от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 29.09.2021 г. – разпореждане с 

49 000 броя акции на цена от 7,40 лв. 

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 

Дружеството представи уведомление от „Телсо“ АД за извършени сделки с акции от 

капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД от 29.09.2021 г. – придобиване на 30 562 броя 

акции на цена от 7,39 лв. 

 

 

 

      Ваня Атанасова 

      Директор за връзки с инвеститорите 


