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ПРЕДСТАВЯНЕ 

на информация за публичното дружество за 2017 г. по Приложение 11 от Наредба № 2 на КФН * 

 

1. Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, 

които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или 

друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и 

задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, 

която съставлява всеки отделен клас. 

 

Основният капитал на Дружеството е 4 782 362 лв., изцяло записан и внесен, 

разделен на 4 782 362 броя обикновени, безналични, поименни, непривилегировани 

акции с право на глас и с номинална стойност  1(един) лев всяка от тях.  

Няма акции на Инвестор.БГ АД, които не са допуснати до търговия на регулиран 

пазар в Република България или друга държава членка. 

По данни на Централен депозитар АД, към 31 декември 2017 г., Инвестор.БГ АД има 

92 акционери, от които 66 физически лица, притежаващи 81 082 броя акции и 26 

юридически лица притежаващи 4 701 280 броя акции. 

 

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения 

за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение 

от дружеството или друг акционер. 

 

Няма никакви ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа на Инвестор.БГ 

АД. 

 

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или 

повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за 

акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се 

притежават акциите. 
 
Данни към 31 декември 2017 г. 

 
 
 
 
 
 

Акционер 

 
 
 

Права на 
глас 

притежаван

и пряко 

 
Права на 

глас 
притежаван

и или 
контролира

ни непряко 

 
 
 
 

Общо 
права на 

глас 

Общ % 
от 

капитала 
и от 

гласовет
е в 

Общото 

събрание 

М-САТ КЕЙБЪЛ ЕАД 2,966,357 - 2,966,357 62,02% 

ХОЛДИНГ ВАРНА АД (едноличен 
собственик на капитала на М-САТ 
КЕЙБЪЛ ЕАД ) 

- 
2,966,357 2,966,357 

62,02% 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 296,100 - 296,100 6,19% 

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права. 

 

Няма акционери със специални контролни права. 

 

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, 

когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не 

се упражнява непосредствено от тях. 
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Няма система за контрол при упражняване на правото на глас. 

 

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на 

глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за 

упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на 

дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от 

притежаването на акциите. 

 

Няма никакви ограничения върху правата на глас, включително ограничения върху 

правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок 

за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на 

Дружеството, финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването 

на акциите. 

 

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 

които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на 

глас. 

 

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да 

доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. 

 

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на 

управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и 

допълнения в устава. 

 

Право да извършва изменения и допълнения в устава на Дружеството има само 

Общото събрание на акционерите. 

Членовете на Надзорния съвет се избират, преизбират и освобождават от Общото 

събрание. 

Членовете на Управителния съвет се избират, преизбират и освобождават от 

Надзорния съвет. 

 

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително 

правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на 

дружеството. 

В компетентността на Общото събрание са следните правомощия: 

 изменя и допълва Устава; 

 увеличава и намалява капитала; 

 преобразуване и прекратяване на Дружеството; 

 избира и освобождава членовете на Надзорния съвет; 

 определя възнагражденията и тантиемите на всички членове на Надзорния 

съвет и на Управителния съвет, срокът, за който са дължими, както и вид 

/форма/, начин и срокове на плащане /предоставяне/, включително и 

правото им да придобият акции и облигации на Дружеството като 

възнаграждение и/или като тантиеми; 

 назначава и освобождава регистрирани одитори и одитен комитет; 

 одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран 

одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд 

„Резервен“ и за изплащане на дивиденти;  

 решава за създаване или издаване на всякакви видове капиталово свързани 

ценни книжа, включително опции, гаранции, други права върху акциите, 

както и конвертируеми облигации; 

 решава издаването на облигации; 
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 взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото 

търговско предприятие; 

 взема решения по чл.114, ал.1 от ЗППЦК; 

 назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството 

освен в случай на несъстоятелност; 

 освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на 

Управителния съвет; 

 приема основните параметри на програми за материално стимулиране на 

служители на Дружеството; 

 взема решение за отписване на Дружеството като публично дружество от 

съответния регистър на Комисията по финансов надзор; 

 решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от 

нормативен акт и/или Устава. 

 

Надзорният съвет не може да участва в управлението на Дружеството. Той 

представлява Дружеството само в отношенията с Управителния съвет. 

 

Управителният съвет може да приема решения по всички въпроси, които не са от 

изключителната компетентност на Общото събрание и/или Надзорния съвет. 

 

 

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, 

изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при 

осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, 

освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини 

сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се 

прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по 

силата на закона. 

 

Няма такива договори. 

 

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или 

служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно 

основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, 

свързани с търгово предлагане. 

 

Няма такива споразумения. 

 

 

 

 

 

*Забележка 

Информацията относно публичното дружество по Приложение 11 към Наредба №2 

на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриване на 

информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа е част 

от съдържанието на Годишния доклад за дейността на „Инвестор.БГ“ АД за 2017 г.,, 

приет на заседание на Управителният съвет на 20 март 2018 г. 

 


