
 

Отговори на въпроси зададени от журналист от вестник „Капитал Daily“: 

До 

Георги Желязков 

Капитал Daily 

 

Здравейте, 

 Благодаря за проявения интерес към „Енергони“ АД. Моля да ни извините, че все още не сме 

отговорили на колегите Ви, които миналата седмица ни направиха покана за абонамент, но 

както се разбира и от отговора ни по-долу все още не са разрешени описаните, в 

разпространената от нас до медиите и обществеността информация (първоначално на 

29.07.2014 г. - http://www.investor.bg/files/bulletin/1e49da5a45040d8e5c2c61514d779841.pdf), 

затруднения в осигуряването на средства за обичайната дейност на дружеството. За първи път 

от последните няколко години има проявен пряк интерес от Вашата медия към дружеството и 

търсене на нашата гледна точка въпреки описването му във вестника с епитети като „куриозно“ 

или определянето на основния му актив, като „оценен по съмнителен начин на невижданите 

547 млн. лв.“. 

Ето отговорите на Вашите въпроси: 

1. Какви са разходите, които дружеството не може да покрие и за които изпълнителният 

директор Михаил Георгопападакос ще търси финансиране до 9 април 2015 г? 

На страница 11 и 12 от обявената до медиите и обществеността информация на 02.02.2015 г., 

чрез платформата на Investor.bg, са описани конкретни разходи на дружеството (стойности и 

получател), по който не са извършени плащания - 

http://www.investor.bg/files/bulletin/7ae52ab4f567b9deb9a25669e37bbd9b.2015.pdf. От момента 

на обявяването им до сега са натрупани и по-високи стойности по някои от тях. 

2. Със съобщение до борсата от 13 февруари 2015 г. Заявявате, че двама от акционерите 

са проявили готовност да положат усилия за финансово подпомагане на дружеството. 

Кои са тези акционери и все още ли имат това желание? Ако не – защо? 

В краткия срок, който имаме за да Ви отговорим, не успяхме да получим изричното им 

съгласие да бъдат упоменати поименно в медиите. Към настоящия момент преговорите 

продължават. 

3. Как смята г-н Георгопападакос да осигури необходимите средства, с които “Енергони” 

АД да продължи нормалното си функциониране? 

Вероятно сте запознати, че изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите на 

дружеството подадоха оставки още през миналата година. На 29.10.2014 г. СД свика първото 

ИОСА, на което да се гласуват оставките им. С вписване № 20150327112851 в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията са заличени членовете на СД на "Енергони" АД. И само 

изпълнителния директор е действащ член в настоящия момент. Въпреки тези трудности и 



 

подадената от него оставка изпълнителния директор опитва да провежда поредица от 

разговори с цел набавяне на нужните средства на дружеството. Единия от вариантите е 

банково кредитиране срещу залог на финансови активи притежавани от дружеството. 

Насочени са усилия и към предоговаряне на крайните срокове за плащане на дължимото. Към 

настоящия момент поставеният краен срок пред него е 09.04.2015 г. В дневния ред на 

следващото ИОСА е включена точка за избор на нови членове на СД и вероятно те ще успеят да 

доведат до успешен край започнато от настоящия изпълнителен директор. 

4. Голяма ли е вероятността дружеството да бъде обявено в несъстоятелност? 

За нас не е възможно да извършим степенуване на такава вероятност, без да сме запознати в 

детайли със скалата на изчислението й, но при невъзможност да се намерят нужните средства 

изп. директор би трябвало да пристъпи към предвидените по закон стъпки.  


