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НИД „НАДЕЖДА” АД 
 
 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
чл.100о1 ал.4, т.2 от ЗППЦК за четвърто тримесечие на 2022 г. 

 
 

 
1. Важни събития  настъпили през четвърто тримесечие на 2022 г. (01.10.2022 г. – 31.12.2022 
г.)  
 
На 24.10.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД“ беше представено 
Уведомление за финансовото състояние на дружеството за трето тримесечие на 2022 г. съгласно 
изискванията на чл.100о1 от ЗППЦК и чл.14 от Наредба 2 за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация, същото е публикувано на вниманието на обществеността в сайтовете 
www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg 
 
На 03.10.2022 г. в сайтовете  www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, www.ffbham.bg, 
www.extri.bg е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 8 от ЗППЦК до „Комисия за финансов 
надзор“, „БФБ София“ АД и обществеността за обратно изкупуване на 150 бр. акции с право на 
глас на НИД „Надежда“ АД 
 
На 04.10.2022 г. в сайтовете  www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, www.ffbham.bg, 
www.extri.bg е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 8 от ЗППЦК до „Комисия за финансов 
надзор“, „БФБ София“ АД и обществеността за обратно изкупуване на 450 бр. акции с право на 
глас на НИД „Надежда“ АД 
 
На 23.12.2022 г. в сайтовете  www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, www.ffbham.bg, 
www.extri.bg е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 8 от ЗППЦК до „Комисия за финансов 
надзор“, „БФБ София“ АД и обществеността за обратно изкупуване на 28 277 бр. акции с право на 
глас на НИД „Надежда“ АД 
 
 
2. Важни събития за НИД „Надежда” АД настъпили от началото на финансовата година с  
натрупване  
 
На 20.01.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представено 
Уведомление за финансовото състояние на дружеството за четвърто тримесечие на 2021 г. 
съгласно изискванията на чл.100о1, ал.4 от ЗППЦК и чл.14 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за 
първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа 
и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, същото е публикувано на 
вниманието на обществеността в сайтовете   www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, 
www.ffbham.bg, www.extri.bg  
 
На 24.03.2022 г. „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представен Годишният  
финансов отчет за 2021 г. на основание чл.100н от ЗППЦК и чл.10 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 
г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни 
книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Годишният финансов отчет за 
2021 г. е публикуван в сайтовете   www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, www.ffbham.bg, 
www.extri.bg 
 
На 18.04.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД“ беше представено 
Уведомление за финансовото състояние на дружеството за първо тримесечие на 2022 г. съгласно 
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изискванията на чл.100о1 от ЗППЦК и чл.14 от Наредба 2 за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация, същото е публикувано на вниманието на обществеността в сайтовете   
www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg 
 
С решение на Съвета на директорите на НИД „Надежда“ АД от 05.05.2022 г. беше свикано 
редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 15.06.2022 г. съгласно чл.33 от Устава на 
дружеството, чл. 115, ал.1 от ЗППЦК. Във връзка с чл.223, ал.5 от Търговски закон.  На 13.05.2022 
г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представена покана и писмени 
материали за свикване на Общо събрание на акционерите на НИД „Надежда“ АД на 15.06.2022 г. 
Поканата и материалите са публикувани в www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, 
www.ffbham.bg, www.extri.bg 
 
На 15.06.2022 г. поради липса на кворум Общото събрание на акционерите беше отложено за 
30.06.2022 г. на същото място и при същия дневен ред. На 15.06.2022 г. в „Комисия за финансов 
надзор“ и „БФБ София“ АД беше представен Протокол от проведено общо събрание на 
акционерите. Същият е публикуван в  www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, www.ffbham.bg, 
www.extri.bg 
 
На 30.06.2022 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на  
НИД „Надежда“ АД. Бяха приети следните важни решение: 
-    Отчет на СД за дейността на дружеството през 2021 г.  
-    Отчет на Одитния комитет.  
-    Отчет на Директора за връзка с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през изтеклата 2021 г. 
 - Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2021 г.   
-    Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.  
-    Избор на регистриран одитор за 2021 г.  д.е.с. Светослав Димитров Димитров, с диплома №766.  
-    Приемане на  промени в устава на НИД „Надежда“ АД, както следва: 

1. Чл. 15 придобива следната редакция: 
На основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Уставът овластява Съвета на директорите в 
продължение на 5 години, считано от момента на вписване на настоящото изменение в 
Търговския регистър, да увеличава капитала на дружеството до 20 000 000 (двадесет милиона) 
лева чрез издаване на нови акции. 
2. чл. 18, ал. 2, 3 и 4 придобиват следната редакция: 
(2) Дружеството може да придобива собствени акции само при спазване изискванията и 
ограничениета на закона. 
(3) Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на 
изискванията на закона 
(4) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3  на сто 
собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на 
акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б 
от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и 
минимален размер на изкупуване повече от 1/3  от акциите с право на глас не се прилагат. 
3. Чл. 51, ал. 1 придобива следната редакция: 
(1) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с 
политиката за възнагражденията на Дружеството. 
4. § 2. от Заключителните разпоредби придобива следната редакция: 
Акционерите определят за приложимо по този Устав българското материално и процесуално 
право. 

Приемане на решение за стартиране на процедура по обратно изкупуване на собствени акции на 
НИД „Надежда“ АД. Проект за решение: ОС приема решение за стартиране на процедура по 
обратно изкупуване на собствени акции на НИД „Надежда“ АД на основание чл. 187б ТЗ и чл. 
111, ал. 5 ЗППЦК, при следните условия: 
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а) Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% за всяка една 
календарна година от срока на обратното изкупуване по б. б) от общия брой акции, издадени от 
дружеството, но не повече от 10%  общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 
10% от капитала на дружеството. 

б) Срок за извършване на изкупуването – до 5 години, считано от приемане на решението 
за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството. 

в) Минимален размер на цената за обратно изкупуване – 0.10 лв. за акция. 
г) Максимален размер на цената за обратно изкупуване – 3.00 лв. за акция. 
д) Овластява Съвета на директорите на  дружеството да определи всички останали 

параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на 
решението на общото събрание. 

 
На 01.08.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД беше представен 
Шестмесечен финансов отчет за дейността към 30.06.2022  г. съгласно изискванията на чл.100о, 
ал.4 от ЗППЦК и чл.12 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 за първоначално и последващо разкриване 
на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до 
търговия на регулиран пазар. Шестмесечен финансов отчет за дейността към 30.06.2022 г. е 
публикуван на вниманието на обществеността в сайтовете www3.fsc.bg/eregnews,  
www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg 
 
На 16.09.2022 г. в сайтовете www3.fsc.bg/eregnews,  www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg 
 е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 6 от ЗППЦК до „Комисия за финансов надзор“, „БФБ 
София“ АД и обществеността за обратно изкупуване със следното съдържание: 

На основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК и съгласно решение на ОСА от 30.06.2022 г. 
Съветът на директорите прие на 16.09.2022 г. решение за обявяване на начало на процедура по 
обратно изкупуване на собствени акции на НИД „Надежда“ АД при следните условия:  
а) Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 на сто от капитала или до 118 053 (сто и 
осемнадесет хиляди петдесет и три) броя акции в рамките на всяка една календарна година от 
срока на обратното изкупуване. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 
187а, ал. 4 ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала или 393 511(триста деветдесет и три 
хиляди петстотин и единадесет) броя акции за целия период на обратно изкупуване.  
б) Начална дата на обратното изкупуване – 20.09.2022 г.  
в) Минимална цена на обратно изкупуване – 0.10 лв.  
г) Максимална цена на обратно изкупуване – 3.00 лв.  
д) Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – 
до 20.09.2027 г. включително.  
е) В случай на изчерпване на определеното количество акции, процедурата по обратното 
изкупуване се прекратява като успешно приключила.  
ж) Избира Първа Финансова Брокерерска къща ЕООД за лицензиран инвестиционен посредник, 
на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването. 
 
На 29.09.2022 г. в сайтовете http://www3.fsc.bg/eregnews, www.investor.bg, www.ffbham.bg, 
www.extri.bg е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 8 от ЗППЦК до „Комисия за финансов 
надзор“, „БФБ София“ АД и обществеността за обратно изкупуване на 438 бр. акции с право на 
глас на НИД „Надежда“ АД 
 
На 24.10.2022 г. в „Комисия за финансов надзор“ и „БФБ София“ АД“ беше представено 
Уведомление за финансовото състояние на дружеството за трето тримесечие на 2022 г. съгласно 
изискванията на чл.100о1 от ЗППЦК и чл.14 от Наредба 2 за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 
информация, същото е публикувано на вниманието на обществеността в сайтовете  
http://www3.fsc.bg/eregnews, www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg 
 
На 03.10.2022 г. в сайтовете http://www3.fsc.bg/eregnews, www.investor.bg, www.ffbham.bg, 
www.extri.bg е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 8 от ЗППЦК до „Комисия за финансов 
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надзор“, „БФБ София“ АД и обществеността за обратно изкупуване на 150 бр. акции с право на 
глас на НИД „Надежда“ АД 
 
На 04.10.2022 г. в сайтовете  http://www3.fsc.bg/eregnews, www.investor.bg, www.ffbham.bg, 
www.extri.bg е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 8 от ЗППЦК до „Комисия за финансов 
надзор“, „БФБ София“ АД и обществеността за обратно изкупуване на 450 бр. акции с право на 
глас на НИД „Надежда“ АД 
 
На 23.12.2022 г. в сайтовете  http://www3.fsc.bg/eregnews, www.investor.bg, www.ffbham.bg, 
www.extri.bg е публикувано Уведомление по чл 111, ал. 8 от ЗППЦК до „Комисия за финансов 
надзор“, „БФБ София“ АД и обществеността за обратно изкупуване на 28 277 бр. акции с право на 
глас на НИД „Надежда“ АД 
 
Към 31.12.2022 г. НИД „Надежда“ АД е изкупило обратно 29 265 броя собствени акции или 0.7437 
% от правата на глас. 
 
3. Влияние на важните събития за НИД „Надежда” АД, настъпили през четвърто тримесечие 
на 2022 г. , върху резултатите във финансовия отчет 
 

3.1. Динамика на основните финансови параметри 
 

  
Q1 2022 
хил.лв. 

Q2 2022 
хил.лв. 

Q3 2022 
хил.лв. 

Q4 2022 
хил.лв. 

Спрямо 
предходното 
трим. /Q-o-Q 

От началото 
на 2022/ YTD 

последните 
12 м./Y-o-Y 

Приходи от Дейността 183 512 768 1 062 38.30% 480.30% -40.70% 

Разходи за Дейността 913 1 302 1 639 1 958 19.50% 114.50% 95.20% 

Фин.резултат -730 -790 -871 -896 2.90% 22.70% -213.90% 

Общи Активи 4 620 4 560 4 480 4 443 -0.80% -3.80% -17.00% 

Акции 2 636 2 559 2 484 2 580 3.90% -2.10% -19.30% 

Дългови Инструменти 1 182 1 141 1 166 1 149 -1.50% -2.80% -14.60% 

Вземания 40 16 1 0 -100.00% -100.00% -100.00% 

Парични Средства 762 844 828 714 -13.80% -6.30% -8.90% 

 

3.2. През 2022 нито един клас активи не се представи добре. 
В т.н. „продавай всичко“ среда, инвестираните средства в стандартните, установени с десетилетия 
подходи записаха най-лошата година от сто години насам. 
Тотални разпродажби за пазарите. Рефренът „продавай всичко“ засегна както малките, 
така и големите инвеститори. Познатият 60/40 подход за управление на портфейли донесе 
повече от минус 30% загуба.  
Това е най-лошото представяне, на считаният за разумен-неутрален модел, от голямата депресия. 
През 2022 нямаше място където можеха да се правят пари или да се потърси убежище. В САЩ 
основните индекси записаха загуби, съизмерими с тези от 2008г., когато инвестиционната банка 
Лимън Брадърс фалира.  
S&P 500 приключи на минус 19.4%, Nasdaq Composite изтри една трета от своята капитализация /-
33%/.  
В Европа, пан-европейският Stoxx Europe 600 приключи годината на червено с минус 13%.  
Почти всички във Вашингтон, Уолстриит и ЕЦБ дадоха напълно грешни прогнози за 2022 г.  
От упорството на ФЕД, че инфлацията ще бъде „временна“ /такъв термин не съществува в 
икономическата наука/, до топ анализаторите на Уолстриит които предричаха банална с близка до 
средната доходност, както за облигациите така и за акциите.  
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Преди инвазията на Русия в Украйна, ЕЦБ също повтаряше рефрена на ФЕД. Бавно затягане на 
лихвената политика и свиване на баланса /спиране изкупуването на ДЦК/, малки стъпки към 
монетарна нормализация, деликатно отношение към икономиката и финансовата система. 
Помним, че дори имаше прогнози, че лихвените рестрикции ще стартират чак през 2024 г. 
 
Виждали сме многократно срив на технологичните акции с над 30%, бенчмарк индексите са 
попадали и друг път в меча територия /над 20% загуби/. 
 
Проблемът тази година беше в инструментите с фиксирана доходност.  
В 60/40 подхода който традиционните инвеститори използват, 60% са акции и 40% облигации.  
Обикновено съществува баланс. Когато акциите падат, облигациите служат за убежище. Не и този 
път. Облигациите претърпяха най-лошата си година откакто съществува модерна 
финансова система. Именно това съсипа модела 60/40 и постави неприятния 100 годишен 
рекорд.  
 
През 2022, доходността на 10 г. бенчмарк ДЦК на САЩ се повиши от 1.5% на 3.879%.  
В Европа -  10 г. бенчмарк ДЦК на Германия се повиши от -0.179% на 2.563%. 
 

3.3. Перспективи за Първото тримесечие /Q1/ 2023 и в средносрочен план 

3.3.1. Акции САЩ 
Средната прогноза за S&P 500 е за повишение около 5%. Очакващите спад са малцинство, но сред 
тях са банки като Barcley’’s и Societe Generale. Предвид очакванията за продължителен спад на 
нетните печалби, според мнозинството анализатори и стратези, акциите все още изглеждат 
надценени. Горното означава, че логичното решение е да се изберат инструментите с фиксирана 
доходност пред акциите.  
Позитивно настроените инвеститори обаче задават логичния въпрос:   

- след разрушителната 2022г., колко още има до дъната, и по-важното:  
- каква част от лошите новини е отразена в текущите цени?  

 

3.3.2. Облигации САЩ 
На последната пресконференция на ФЕД, председателят, Д.Пауъл многократно и твърдо 
подчерта, че борбата с инфлацията е далеч от своя край. ФЕД ще продължи с лихвените 
рестрикции.  
Пазарите могат да очакват средно ниво на базовата лихва около 5.1% за годината. 
В момента обаче, инвеститорите търгуват съвсем различни очаквания. Трийдърите залагат на 
скорошен край на затягането и/или евентуален старт на лихвени намаления в края на годината. 
 

3.3.3. Акции Европа 
Анализаторите са категорични, че Европа ще влезе в рецесия през 2023г. заради катастрофалното 
увеличение на енергоносителите. Q4 на 2022, според всеобщото схващане ще бъде първото 
тримесечие с негативен растеж.  
ЕЦБ трябва да продължи с лихвените увеличения, но не бива да прекалява.  
Вярваме, че фината настройка на мултипълите в Европа ще бъдат в центъра на вниманието на 
трейдърите.  
От едната страна на уравнението стоят инфлацията, очакваният спад на нетните печалби, 
редуцираните продажби и свитите маржове. Добавяме и голямата неизвестна – колко дълбока ще 
е рецесията /валидно и за САЩ/ и дали въобще ще има такава?  
От другата страна обаче стоят силни математически аргументи. През 2021г., Европейският Stoxx 
Europe 600 се котираше на FPE 16.2, 2022г. приключи на FPE 12.4 /при средна историческа 
стойност на очакванията за следващите 12 месеца на популярният P/E коефициент – около 13.3/.   
Нашата теза – акциите в Европа са правилно оценени и може да се очаква силно движение нагоре, 
ако основните рискове намерят поне частично решение. 
 
Впрочем, в края на 2022г. Европейските акции изпревариха значително акциите в САЩ. 
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Очакваме Европа да бъде малко по-добро място за инвестиции в акции и през 2023г. /с 
изключение на акциите от Технологичния сектор/. 
 

3.3.4. Войната в Украйна е далеч от своя край. 
Прогнозите за доходността на акциите в Европа са базирани на допускането, че войната в Украйна 
ще продължи със същия интензитет. Всяко отклонение, ескалация или отваряне на нов фронт 
може да разруши всичко казано и прогнозирано за Европа. 
Смятаме, че ако няма ескалация, конфликтът ще продължи дълго. Ще има провокации от страна 
на Русия. Тя ще търси нови начини да уязви Киев и Запада.  
Основната цел на този конфликт остава непроменена: да се подкопаят западните 
демокрации, да се забавят техните икономики, да се отвори широко вратата за глобалната 
експанзия на основния съюзник – Китай. Не бива да забравяме, че тази „стратегия“ може да 
струва много месеци повишена волатилност на пазарите /не само европейските/.  
  

3.3.5. Облигации Европа 
Картината в Европа е малко по-различна от тази в САЩ. ЕЦБ има да наваксва поне 150 б.т. 
лихвени увеличения. Смятаме, че пазарите са убедени в предпазливото отношение на ЕЦБ към 
деликатния факт „Рецесия“ и до презатягане няма да се стигне. 
В този смисъл очакваме ръст на цените на облигациите, дори по време на финалните акорди 
от монетарното затягане. 
 
4. Описание на основните рискове, които биха повлияли на НИД „Надежда” АД през първото 
тримесечие /Q1/ 2023 и в средносрочен план 
 
4.1. Пазарен, Валутен и Ликвиден /основни/ рискове през първото тримесечие /Q1/ 2023 и в 
средносрочен план: 

- Пазарен риск – свързан е основно с възможността да се реализират загуби поради 
неблагоприятни пазарни изменения в стойността на финансовите инструменти, в които 
дружеството инвестира. Основните рискове за икономиките, съответно фондовите пазари в 
световен мащаб, на този етап са свързани с рестриктивната политика на водещите централни 
банки /в опит да овладеят високата производствена и потребителска инфлации/, волатилността 
на цените на суровините и силно забавящият се икономически ръст.  

- Валутен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в даден финансов 
инструмент, деноминиран във валута, различна от лев и евро, поради изменение на курса на 
обмяна между тази валута и лева. Текущо НИД „Надежда” АД има сравнително малка 
експозиция към активи във валута, различна от лев и евро, и този риск не е съществен. С оглед 
стремежа ни да оптимизираме структурата на активите, би трябвало да нарасне с увеличението 
на експозицията в щатски долари. Инвестициите на дружеството ще се увеличават в емитенти 
от т.н. развити пазари за сметка на граничните и развиващите се такива.  

- Ликвиден риск (по отношение на средствата на самото дружество) – дружеството не е 
изправено пред ликвидни проблеми и затруднения. На 30.06.2022 г., ОС на НИД „Надежда” 
АД по предложение на УС, взе решение за обратно изкупуване на до 3% от активите на 
дружеството. 

 
4.2.  Пазарни фактор и политико-икономически събития, влияещи на дейността на НИД 
„Надежда” АД, през Първото тримесечие /Q1/ 2013 и в средносрочен план 
Развитието на дейността на НИД „Надежда“ АД през първото тримесечие на 2023 г., измерено в 
изменение на нетната стойност на активите на дружеството, ще се влияе основно от индикациите 
за развитието на паричните политики на централните банки, от състоянието на потребителската и 
производствена инфлации и от индикациите за евентуална рецесия в САЩ и Европа. Вероятно 
COVID 19 отново ще бъде сред основните рискове за икономическата активност и веригите на 
доставки. 
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Бъдещите резултати на дружеството в средносрочен план ще се влияят от следните фактори 
/приоритизирани спрямо очакванията, анализите и наличната информация към 
31.12.2022г./ : 
 

- Паричната политика на ФЕД 
- Паричната политика на ЕЦБ 
- Корпоративни отчети за Четвъртото тримесечие /Q4 2022/ 
- Войната в Украйна 
- Задържане на потребителската инфлация на пикови стойности 
- Задържане на т.н. производствена инфлация на пикови нива 
- Възобновяване на възходящия тренд на петрола и газа 
- Възможна енергийна криза в страни от ЕС 
- Възможна рецесия в САЩ и Еврозоната 
- Ескалация на търговската война между Китай и САЩ 
- Продължаващи проблеми във веригите на доставки 
- Нов щам на COVID-19 

 
4.4. Географска диверсификация.  
Както беше споменато в анализа в т. 4.1., ще стартираме частично преструктуриране на портфейла 
в посока увеличение на фокуса върху развитите икономики и по специално Еврозоната и САЩ за 
сметка на граничните и развиващите се пазари.    
 
4.5. Секторна диверсификация. 
Планираме балансирано секторно разпределение в портфейла. Според нас икономическо 
възстановяване на целевите икономики е възможно след минимум две тримесечия. В този смисъл, 
компаниите принадлежащи на т.н. value клас/сектори ще бъдат с балансирано тегло спрямо   
компаниите с висок растеж. 
Портфейлът ни от облигации ще продължи да бъде насочен към корпоративни и държавни 
облигации, деноминирани в евро. 
 
5. Информация за сключени сделки между свързани лица през отчетния период  
През отчетното тримесечие не са извършвани сделки със свързани лица, различни от 
възнаграждения на управленския персонал. 
 
6. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения през четвърто 
тримесечие на 2022 г.  
Няма нововъзникнали съществени вземания / задължения през отчетния период.  
 
7. Информация по чл.72, ал.2, т.2 от НАРЕДБА № 44 
През периода НИД  „Надежда“ АД не е сключвало сделки с деривативни финансови инструменти 
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НИД “НАДЕЖДА” АД 
 

Приложение N4 към чл.14 от Наредба 2 от 09.11.2021 г.  за първоначално и последващо 
разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар 
 

за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 
 
 
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 
 Към момента на изготвяне на информацията съгласно структурата на акционерния капитал и 
действащия Устав на дружеството няма лица, упражняващи контрол по смисъла Допълнителните 
разпоредби на ЗППЦК. 
 
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени етапи, 
свързани с производството. 

 Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно 
дружество през отчетния период. 

 
3.  Сключване или изпълнение на съществени сделки 
 Не са сключвани съществени  сделки през отчетния период. 

 
4.  Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. 
 Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други физически и/или 
юридически лица. 

 
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 
 Не е извършвана промяна на одиторите на дружеството през отчетния период. 
 
6.  Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или 
вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството. 
 Няма  дела  заведени от дружеството и срещу него на стойност най-малко 10 на сто от собствения 
капитал. 

 
7.  Покупка, продажба или учреден залог на дяловеи участия в търговски дружества от емитента 
или негово дъщерно дружество. 

През отчетния период не са възникнали подобни събития. 
 
8. Други обстоятелства, които дружеството счита че биха могли да бъдат от значение за 
инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продават или да продължат да 
притежават публично предлагани ценни книжа. 

 На 16.09.2022 г. в сайтовете  www.investor.bg, www.ffbham.bg, www.extri.bg беше 
публикувано Уведомление по чл 111, ал. 6 от ЗППЦК до Комисия за финансов надзор, БФБ София 
АД и обществеността за обратно изкупуване със следното съдържание: 

На основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК и съгласно решение на ОСА от 30.06.2022 г. 
Съветът на директорите прие на 16.09.2022 г. решение за обявяване на начало на процедура по 
обратно изкупуване на собствени акции на НИД „Надежда“ АД при следните условия:  
а) Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 на сто от капитала или до 118 053 (сто и 
осемнадесет хиляди петдесет и три) броя акции в рамките на всяка една календарна година от срока 
на обратното изкупуване. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 
4 ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала или 393 511(триста деветдесет и три хиляди 
петстотин и единадесет) броя акции за целия период на обратно изкупуване.  
б) Начална дата на обратното изкупуване – 20.09.2022 г.  
в) Минимална цена на обратно изкупуване – 0.10 лв.  
г) Максимална цена на обратно изкупуване – 3.00 лв.  
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д) Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 
20.09.2027 г. включително.  
е) В случай на изчерпване на определеното количество акции, процедурата по обратното изкупуване 
се прекратява като успешно приключила.  
ж) Избира “Първа Финансова Брокерерска къща” ЕООД за лицензиран инвестиционен посредник, на 
който ще бъде дадена поръчка за изкупуването. 
 
Към 31.12.2022 г. НИД „Надежда“ АД е изкупило обратно 29 265 броя собствени акции или 0.7437 % 
от правата на глас. 
 

 
 
 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

 по чл.100о, ал.4, т.3  от Закон за публично предлагане на ценни книжа 

Долуподписаните: 

1. Борислав Кирилов Никлев – Изпълнителен директор на
НИД „Надежда” АД

2. Любомир Михайлов Янков – Съставител на финансовите отчети на
НИД „Надежда” АД

Декларираме, че: 

- финансовият отчет към 31.12.2022 г., съставен съгласно приложимите 
счетоводни стандарти, отразява вярно и чесно информацията за активите и 
пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на дружеството;  

- пояснителните бележки за дейността към 31.12.2022 г.съдържа 
достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, 
заедно с описаниете рискове и несигурности пред които е изправен. 

Дата: 27.01.2023 г. Декларатори: 
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