
 

ДО 

     

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

 

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД 

 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

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 

  

 

Относно: Информация по чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 114а, ал. 9, във връзка с чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК „Доверие – 

обединен холдинг“ АД предоставя информация за сключена сделка по чл. 114, ал. 2 и 3 

от ЗППЦК, както следва:  

На 27.02.2023 г. „Доверие – обединен холдинг“ АД в качеството си на купувач 

сключи договор с дъщерното си дружество „Хомоген“ АД, ЕИК: 121666978 – продавач, 

за покупко-продажба на 2 000 броя акции или 0,12% от капитала на „Индустриален 

холдинг – Доверие“ АД, ЕИК: 121683066, при цена от 16,40 лева за акция или на обща 

стойност от 32 800 лева.  

Сделката се извършва с участието на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 

7 от ЗППЦК, а именно Анна Иванова Павлова, която е председател на Управителния съвет 

на „Доверие – обединен холдинг“ АД и изпълнителен член на Съвета на директорите на 

„Хомоген“ АД. 

От страна на „Доверие – обединен холдинг“ АД стойността на придобиваното 

имущество не надвишава приложимия праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Поради 

участието на заинтересовано лице сделката попада в обхвата на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, 

като за сключването ѝ е налице предварително одобрение от Управителния съвет на 

„Доверие – обединен холдинг“ АД. Протоколът от заседанието на Управителния съвет от 



 

24.02.2023 г., обективиращ овластителното решение, е представен в Комисията за 

финансов надзор (КФН) съгласно изискванията на чл. 116б, ал. 4 от ЗППЦК. 

От страна на дъщерното дружество „Хомоген“ АД след кумулация с предходна 

сделка по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК стойността на придобиваното имущество надвишава 

приложимия праг по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. За сключването на сделката е 

налице предварително одобрение от Управителния съвет на „Доверие – обединен 

холдинг“ АД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК. Протоколът от заседанието на Управителния 

съвет от 24.02.2023 г., обективиращ овластителното решение, е представен в КФН 

съгласно изискванията на чл. 116б, ал. 4 от ЗППЦК. 

Сделката е сключена в полза на двете страни по нея, с цел концентриране на 

собствеността върху „Индустриален холдинг – Доверие“ АД в компанията майка 

„Доверие – обединен холдинг“ АД, както и рефинансиране на „Хомоген“ АД с оборотни 

средства.  

 

 

 

 

 

27.02.2023 г.                                   С уважение, ____________________   

 

                                                                                        Ваня Атанасова   

                                                                                        Директор за връзки с инвеститорите 
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