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Вътрешна информация   

 

съгласно  приложение 4 към чл.12, ал.1, т.1 от Наредба №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на  чл.12, ал.1, т.1 от 

Наредба 2 от 09.11.2021г. за първоначално и последващо разкриване на информация при 

публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на 

регулиран пазар. Същият е неразделна част от предварителен консолидиран финансов 

отчет за периода приключващ на 30 юни 2022г. 
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1. Към 30 юни 2022г. акционери с над 5% от капитала на Доверие Обединен холдинг 

АД са : 

Акционери, притежаващи акции над 5% Брой акции 
% от 

капитала 

Софарма АД  5,374,600 24,9983 

Телекомплект АД 1,917,838 8,9202 

КАЛИМАН-РТ АД 
1,076,135 

 

5,0053 

 

 

2. Няма открито производство по несъстоятелност , включително и на дъщерни 

дружества, в т.ч. и съществените етапи, свързани с производството до обявяване в 

несъстоятелност.. 

 

3. За периода 1 януари – 30 юни 2022г. холдингът не е извършвал сделки, свързани с 

придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма 

стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. За същия период е постъпило искане, което 

е и одобрено със следните параметри: 

ПРОДАВАЧ: „ХОМОГЕН“ АД, ЕИК: 121666978, 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 Анна Иванова 

Павлова. 

 

КУПУВАЧ: „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. 

 

Предмет на сделката: 

 

Предметът на сделката е покупка на 2 000 броя акции от капитала на 

„Индустриален холдинг – Доверие“ АД, ЕИК: 121683066, които са собственост на 

„Хомоген“ АД. Акциите са с номинална стойност 10 лева всяка и представляват 

0,1151% от капитала на дружеството. 

4. За периода не са надвишени праговете за същественост по смисъла на § 1, т.2, 

б.“а“ от „Допълнителните разпоредби“ на Наредба 2.  
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5. Няма сключени, прекратени и развалени договори за съвместно предприятие. 

 

6. Промяна на одиторите на дружеството и причините за това. През периода няма 

промяна на одиторите на Доверие Обединен холдинг АД. 

 

7. Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се 

до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с 

цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. 

 

8. През тримесечието няма сделки за придобиване и/или продажба на акции и дялове. 

 

9. Доверие Обединен холдинг АД  не е поръчвало изследване на кредитен рейтинг 

  

Междинният консолидиран финансов отчет, приключващ на 30 юни 2022г. е одобрен за 

публикуване на  5 август 2022 година от: 

 

 

 

Анна Павлова   Александър Христов 

Председател на УС   Изпълнителен директор 

    

    

    

Петко Иванов     

Член на УС    

 


